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 ןוא טייקרצמגלק)ַאד עטספיט ןייפ

 ' רעכעגסיורמ יד וצ גנולעקרעגמ

 ,סנעײלַא לקירטַאעט עשידיא ,ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא יד
 .טניירפ ןוא ןטסיטרַא עשידיא ןוא בולק-ןרָאיטקַא רעשידיא

 : טעטימַאק-ךוב םעד וצ

 ,קישזָאב סקַאמ ,טייצטכער רָאמיס } רעציזרַאֿפ ,קַאלוק דוד
 ,רעריסַאק ,סקעוו ירעה } סרעציזרָאפ-טימ ,דלָאגביל ןָאעל

 .ןרַאטערקעס ,ראוויפ לעזאר ,ןסחי יכדרמ

 עניימ עלַא ,החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ םירבח עניימ עלַא וצ

 .חכ-רשיי ַא -- רעטַאעט ןשידיא םענופ רערערַאֿפ ןוא טניירפ

 ! ביבה ןורחא ןורחאו

 ,טניירפ םענעבעגעגרעביא ןוא עגעלָאק ןביל ןיימ קנַאד ַא
 .ןעהַאק סלרַאשט ,רַאטערקעס-וװיטוקעזקע םעד

 .ןייז קיֿפליהַאב ןרַאּפ יקסניטסַאמ ןָאעל וצ ךיוא קנַאד ןיימ





 טלַאהניא
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 עי א א 'יןקותמ רדח, 3 לטיפַאק

 ךיא ןוא עקטָאמ ,עקוװַאלס
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 23 לטיפַאק
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 יאיר דלַאג רַאפ צלַאז
 תועידי רענדָארג
 ךיז טיירד עלעדער סָאד
 טניירפ ןיימ לידוד
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 ,:16 אי ילַאיָאר עפַאק ,, ןיא
 ס'רעדנעלָאה יד

 יו עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ
 טקיטשרענַאד עשירַארעטיל

 ןַאמסדנַאל רענדָארג ַא
 גרובנעדלָאג לעומעס
 הבוט-הצע ןַא
 טרעבליז אזיל ןוא בקעי
 גרעבדלָאג ןוא סבָאקיישזד

 קנַאלב ןָאעל
 עניב רעד ףיוא הנותח ַא

 עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל
 יןיזָאק רעקידנעגניז ,, רעד

 עינרָאפילַאק ןייק געוו ןפיוא
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 ךוב ןופ ףוס םייב -- דנַאב ןטייווצ ןופ טלַאהניא



 1 לטיּפַאק

 1960 ,ץרעמ ,עשרַאװ

 טלעטש "למערק, םוצ ךימ טריפ סָאװ רעפָאש רע| אנע

 טעב רע .רעױט-רָאפנײרַא םעד רַאפ ךלהמ ַא יסקַאט ןייז ּפָא |

 -ּפָא ךיז רעכיג סָאװ ןזָאל ןוא ןלָאצַאב םיא לָאז ךיא זַא ךימ |-
 רעקיזיר רעד ףיוא ןקילב עקיטפיג טפרַאװ רע ...ןגָארט 12

 ןוא טײקויסַאמ ריא טימ סױרַא ךיז טביוה סָאװ ,עדייבעג

 גנוטלַאה רעזעוורענ סרעפָאש םעד ןופ ,חטש ןקיפורַא-גרַאב ןופ טייקיטכעמ

 !ַאנַאּפ עשָארּפ ? ןיהַא ןײגנײרַא ןוא ןריקיזיר טסליוו וד, : סױרַא ךיא גנירד

 ןענערָאװ ןגיוא ענייז רעבָא ,(רעייז עטיב) !ָאזדרַאב עשָארּפ ,(רעה ןיימ ,עטיב)

 ,..ןטרָאד ןופ ןײגסױרַא רעבָא ,גנירג זיא ילמערק' ןיא ןייגניירַא; :ךימ

 ,(רעייז קנַאד'כ) !ָאזדרַאב עיוקנעשזד ,(רעה ןיימ ,קנַאד ַא) !ַאנַאּפ עיוקנעשזד

 *.,,טשינ -- ךיא

 "עג ןוא לעטָאה דנַארג םעד ןבעל יסקַאט רעד ןיא ןײרַא ןיב ךיא ןעוו

 ,עדַאסַאבַאמַא רעשיטעווָאס רעד וצ ןריפ ךימ לָאז רע זַא רעפָאש םעד ןטעב

 :ןָאטעג עשטרוב ַא ןוא ןגיוא רָאּפ ַא רימ ףיוא טצָאלגעגסיוא רע טָאה

 ?(למערק םוצ) ַאילמערק ָאד --

 טשינ סע טוט רע רעבָא ,ןיהַא ןריפ וצ ךימ ןגָאזּפָא טשינ ךיז רָאט רע

 טימ ןריפרַאפ וצ רעפָאש רעד טריבורּפ ,געוו לקיטש ַא קידנרָאפּפָא ,ןרעג

 טדער רע .םוטעמוא ןרעפָאש-יסקַאט ןופ רעגייטש ןפיוא -- ךערּפשעג ַא רימ

 רַאפ ךיז טיה רע זַא ,ליפ ךיא .ןײרַא טלעוו רעד ןיא םתס ןוא רעטעוו ןגעוו

 ליוו ,רעדנעלסיוא ןַא יװ ןָאטעגנָא ןיב ךיא ...טרָאװ קירעביא ןַא טימ רימ

 רע ןעק ,םינּפַא ,גנַאל וצ .ןָאט וצ ָאד טָאה רע ןעמעוו טימ ןייגרעד רעירפ רע

 : "ןגָאװ ןיא ּפַאטא ַא לָאמַאטימ רע טיג ,ןטלַאהנײא טשינ ךיז

 ? ןַאּפ רעד טמוק ןענַאװ ןופ --

 ,טייקירעגיינ ןייז ךָאנ ךיא ביג -- !עקירעמַא ןופ ---

 ּפָאק םעד רימ וצ סיוא יירד ןקיטסַאה ַא רע טיג -- ?עקירעמַא ןופ --

 ןיא רשכ ךיא רעוו ,עקירעמַא ןופ ביוא .החמש ןופ ףיוא טכייל םינּפ ןייז ןוא

 ,ץרַאה רעטיב ןייז רימ רַאפ ןסיגוצסיוא ןָא דלַאב טביוה רע .ןגיוא .ענייז
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 םיא -- ןלױּפ ץנַאג ןעװעטַאר טנעקעג ןוא עקירעמַא ןעוועג טלָאװ ךיא יו

 ,רעיײרפַאב עשיטעווָאס יד ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ טיש רע .טנכערעגניײרַא

 ףיוא ,רעטעררַאפ עשיליוּפ יד ףיוא ,גנונעדרָא רעשיליוּפ רעיינ רעד ףיוא

 ..."למערק, ןפיוא ןוא ןטסינומָאק-ןדיא יד

 "ןרפ ַא יו סיאיייּפש ַא רע טיג "למערק, טרָאװ סָאד ןגָאזסױרַא םייב

 "רַאפ ,"ונצקשת ץקש, טָאטשנָא רָאנ ,רעטסיולק ַא רַאפ ,לידבהל ,דיא רעמ

 רעד ןופ סערדַא ןפיוא "ךרבש-ימ, ןשילױוּפ ןקידנרָאג-יײרד ַא טימ רע טסייב

 "וצ "למערקא ריא טימ ןעמַאמ רעשיטעווָאס רעד --- *ַאײסָאר-ַאקשוטַאמ;

 -רעטנוא ןַא יו ּפָא ךיז טגָארט רע ןוא רעפָאש םעד לָאצַאב ךיא .,... ןעמַאז

 / ...רענעסָאשעג

 "ופ ןלעיצעּפס םעד ףיוא לעטשי'כ .םינּפ סָאד רימ טּפוצ טלעק עקיסייב ַא

 ּפעלש עכַאּפָאּפ ענרעטופ ןיימ ,לטנַאמ ןקידרעטניו ןיימ ןופ רענלָאק םענרעט

 רעביא ,ןינב ןכיוה םעד וצ זײרּפש ךיא ןוא רעטנורַא ןרעיוא יד רעביא ךיא

 םעלבמע ןשיטעוװָאס םעד טימ טנכיײצַאב --- ןָאפ עטיור ַא טרעטַאלפ סע ןכלעוו

 | | ."ּפרעס ןוא רעמַאה; ןופ

 ןבָאה עשרַאװ ןיא ןטַאלוסנָאק ןוא סעדַאסַאבמַא עשידנעלסיוא בור סָאד

 רעקיד'תובחר רעד סיוא-גנעל -- םינינב עטיובעגסיוא:יינ יד ןיא ןענופעג ךיז

 טימ לעלַארַאּפ -- ןליימ ןוא ןליימ רַאפ ךיז טיצ סָאג יד .ָאקסווָאדזַאױא עיײלַא

 ואוו ,ןטרָאג רעשיסקַאז רענעזעוועג רעד :קרַאּפ ַאקנַאיזָאל ןרעלוּפָאּפ םעד

 "מָאק ןשילױּפ ןטמירַאב-טלעוו םעד ןופ טנעמונָאמ רעטיײנַאב רעד טייטש סע

 .ןעּפָאש קירעדערפ ,טסינַאיּפ ןוא רָאטיזָאּפ

 ץבורח ַא ףיוא טעיָארטסעגסױא ןסור יד ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 ערענעלק טימ טלגנירעגמורַא ,ןינב ןכיוה ַא קרַאּפ ןטנָאמרעד ןבעל חטש

 טרעײטשַאב ךיז טָאה טקעיָארּפ ןקיזָאד םעד רַאֿפ .סעדייבעג ערעקירעדינ ןוא

 סלַא -- קלָאפ ןשילױּפ םעד רַאפ הנתמ ַא יװ :קלָאפ עשיסור עצנַאג סָאד

 דלַאב ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ..."טפַאשטניירפ, ןוא *טעטירַאדילָאס, ןופ ןכייצ

 ןעמָאנוצ ַא -- "למערק; ןעמָאנ ןטימ טניורקעג םינינב לטניב עקיזָאד סָאד

 רעװעשרַאװ רעד-טָא ןופ ןכייוו ייז .עװקסָאמ ןיא "למערק, ןטסואווַאב םעד ךָאנ

 - .יי רעייפ רַאפ יו *טניירפ, עשיסור ערעייז רַאפ ןרעטיצ ןוא טנגעג

 ןוא סעדַאסַאבמַא יד טריטרַאװקעגניא ןענייז ןינב"רעטנעצ םעד ןיא

 עקימורַא יד ןיא .ןטילעטַאס עריא ןופ ןוא דנַאלסור-טעװָאס ןופ ןטַאלוסנָאק

 זיא חטש רעצנַאג רעד .רעטילימ שיטעװָאס ןייא טייטש ,רעדיוו ,סעדייבעג



 = רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבאי ןַאמרעה

 יד .ןטעכַאטש עקיציּפש ,ענרעזייא ןופ ןַאקרַאּפ ןכיוה ַא טימ טמױצעגמורַא

 רעיוט ןייא ךרוד : רעקרַאפ-ליבָאמָאטױא םעד רַאפ ןעניד ןרעיוט עטיירב ייווצ

 עטיירב יד טימ ךיז ןצונַאב רעייג-סופ .סױרַא --- ןטייווצ ןכרוד ןוא ןיײרַא

 ,ףױרַא םינינב יד וצ ןריפ סָאװ ,ּפערט

 וצ ןריפ עכלעוו ּפערט יד ףױרַא ךיא ךירק ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ

 ,ריט עוויסַאמ ,ערעוװש ַא ףיוא-ןפע ןַא ביג ןוא עדַאסַאבמַא רעשיטעווָאס רעד

 ,םורַא ךיז קוק ןוא רעמיצרעדָאפ ןיא ןייטש ביילב ךיא

 ,עמַאד עשיטַאּפמיס ,עקירעילטימ ַא טייטש שיט ןכיוה ,ןגנַאל ַא רעטניה

 ערעדנַא ןוא גייצעג-ביירש ,ןָאפעלעט ַא ךיז טניפעג שיט ןפיוא ריא ןבעל

 ןיימ עמַאד רעד גנַאלרעד ןוא שיט םוצ וצ םוק ךיא ,ןעלקיטרַא-שיטביירש

 לטעלב-רעדָאפ םעד ןיא ןיירַא יז טקוק קידנגייווש .טרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא

 ןיא ,ןגיוא עיולב-לעה רָאּפ ַא רימ ףיוא ןָא טלעטש ןוא טרָאּפסַאּפ ןיימ ןופ

 ? גנַאלרַאט ןייד זיא סָאװ : ןכייצ-עגַארפ ַא ּפָא ךיז טלגיּפש סע עכלעוו

 רעד ןופ רעטערטרַאפ רענװַאלג ַא ןעוועג טלָאװ ךיא יװ ,ןָאט ַא טימ

 :שילגנע ףיוא ריא וצ גָאז ַא ךיא ביג ,עקירעמַא טכַאמ-סיורג

 ! זילּפ ,רָאדַאסַאבמַא םעד טימ ןדייר ליוו ךיא --

 ןוא שיסור ףיוא רימ טגערפ יז ;טרעדנואוורַאפ ןָא ךימ טקוק עמַאד יד

 : :שילוּפ ףיוא עקיבלעז סָאד

 !ןפלעהסיורַא ךייא ךיא ןעק רשפא --

 טוג ץנַאג ײטשרַאפ ךיא שטָאכ ,עגַארפ ריא ףיוא טשינ ריגַאער ךיא

 שיסור ןייק טשינ ײטשרַאפ ךיא זַא רעשמ ךיז זיא רעבָא יז .תונושל עדייב

 :שילגנע ףיוא רימ יז טגערפ ,שילױּפ ןייק טשינ ןוא

 ? רָאדַאסַאבמַא ןטימ ןדייר ריא טליוו סָאװ ןגעוו --

 םעד ,ץנעלעסקע ןייז ןטעב ליוו ךיא ! ןינע ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעוו ---

 ,ענדָארג ןייק עזיוו ַא ןקיליװַאב רימ לָאז רע זַא ,רָאדַאסַאבמַא

 ךימ טלָאװ יז יוװ ,םינּפ סָאד יז טשטיינקרַאפ --- ? ענדָארג ןייק עזיוו ַא --

 .ןענַאטשרַאפ טשינ

 ןגיוא יד ןיא ךיילג ריא קוק ןוא ךיא ןָאטַאב -- ! ענדָארג ןייק ---

 ריא ןוא ןעלסקַא יד טימ יז טיצ -- ?דדנַאלסור-סייו ?ענדָארג --

 -ַאבמַא ןטימ ץנעידיוא ןַא ! הּפצוח רענַאקירעמַא ןַא טָא, :סיוא טקירד םינּפ

 יו ץגושמ ? םיא ךיז טליוװ ענדָארג ןייק עזיוו ַא ! םיא לעטשַאב רָאדַאס

 ןגיוא עניימ ןוא ןָאפעלעט ןופ לביירט סָאד ףיוא יז טביוה ןגעווטסעדנופ
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 טגנעה ןָאפעלעט ןפיוא ןעשטּפעש ַא ךָאנ .גנוגעװַאב עדעי ריא ךָאנ ןגלָאפ

 טרעוו'ס :ךעלטניירפ .ךיז טלכיימשעצ ןוא ןָא רעדיוו ךימ טקוק יז ,ףיוא יז

 טמוק יז !ָאי ךָאד ריא ךיא לעפעג :ןצרַאה ןפיוא רעגנירג לסיב ַא רימ

 ריא ךימ יז טעברַאפ געװַאב-טנַאה ַא טימ ןוא שיט םעד רעטניה ןופ סױרַא

 וצ ךיז ןָא רימ יז טזייוו רעמיצ- םַאנפיוא ןקיאייברעד ַא ןיא .ןיגוצכָאנ

 | | ,ןטרַאװ ןוא ןצעז

 ,טרַאװ ןוא -- קעװַא ךיז ץעז'כ .רעייז ריא קנַאד ךיא

 טסַאג-הכולמ ַא

 ?עשרַאװ ןייק גנילצולּפ ךיא םוק יו

 טלָאװ .טכירעג טשינ םעד ףיוא ןײלַא ךיז ךיא בָאה ,קידנגָאז תמא םעד

 -טָא : טשטייטעגסיוא שרעדנַא טינ ךיא טלָאװ ,טײקטרעשַאב ןיא טביולגעג ךיא

 | ,סע זיא סָאד

 שדוח םעד ןיא ךיא בָאה ,ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רעגייטש ןיימ יו

 רעביא ענרוט- רעטַאעט ַא ףיוא קרָאי וינ ןופ טזָאלעגסױרַא ךיז 1958 ,טסוגױא

 ,טלעוו רעד ןופ םיבושי עשידיא יד

 ןײטשדלָאג יליוו ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,ןלָארטסַאג עטשרע עניימ

 ךָאנרעד ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןעוועג ןענייז ,רערעל םירמ ןוא

 .עקירעמַא-ןייטַאל ןופ םיבושי עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא ליזַארב ,יַאוװגורוא ןיא

 ,לארשי-תנידמ ןייק ןרילָארטסַאג ןרָאפעג ךיא ןיב עקירעמַא-םורד ןופ

 ףסוי ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא ,טייצ םישדח ריפ טליּפשעג בָאה ךיא ואוו

 .רעליּפשיוש עשידיא ענעמוקעגרעבירַא-יינ עּפורט ַא ןופ שארב -- גרעבנטכיל

 ןירעליּפשיױש עשידיא יד ,יורפ ןיימ -- רימ ןבָאה לארשייתנידמ ןופ

 ,ץייווש יד ןוא עילַאטיא ,ייקרעט ,לובמַאטסיא טכוזַאב --- ךיא ןוא לעזיימ ַאלעב

 ןובשח םענעגייא ןיימ ףיוא טריזינַאגרָא ךיא בָאה ,ךיירקנַארפ ,זירַאּפ ןיא

 טריטורקער ךיא בָאה עקינייא .רעליּפשיױש עטריטנַאלַאט עגנוי ןופ עּפורט ַא

 -טנַא רעטַאעט ןיא םישדח ףניפ טליּפשעג ןוא עניב רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ

 .עיגלעב ,ןעּפרעװטנַא ןוא לסירב ןיא ךָאנרעד ןוא *ָאּפער

 רעטלַאװרַאפ םעד טימ ןבירשעגכרוד ךיז ךיא בָאה זירַאּפ ןיא קידנעייז

 לחר"-רתסא ןופ ןעמָאנ ןפיוא) ןלױּפ ןיא *רעטַאעט-הכולמ ןשידיא, םעד ןופ
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 -ץלטסניק יד ,ַאקסנימַאק ַאדיא ,יורפ ןייז טימ ןַאמלעמ ריאמ (ַאקסנימַאק

 יו תויה :טגיילעגרָאפ ייז בָאה ךיא .רעטַאעט םעד ןופ ןירעריפנָא עשיר

 וצ ךיז ןביילק ייז זַא ,עסערּפ רעשידיא רעזירַאּפ רעד ןיא טנעיילעג בָאה ךיא

 ןביילב ןלעװ עשרַאװ ןיא יוו תויה ןוא ; לארשי-תנידמ ןיא ןרילָארטסַאג ןרָאפ

 ןכב -- ןלױּפ ןופ ןרָאפסױרַא ןענָאק טינ ןלעװ עכלעוו רעליּפשיױש לָאצ ַא

 ענעבילבעגרעביא יד טימ ןריפפיוא ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוק וצ טיירג ךיא ןיב

 ןסעיּפ עטנַאסערעטניא ןוא עטסַאּפעגוצ עקינייא רעליּפשיױש

 "רָאשזַאיָאװ ַא ןופ טױט רעד; ס'רעלימ רוטרַא טגיילעגרָאפ בָאה ךיא

 ןליּפש טלָאװעג רעייז ךיז טָאה רימ .שידיא ןיא (?ןַאמסליעס יע וװָא הטעד;)

 ענעגייא ןיימ ןריפוצפיוא העדב טָאהעג ךיוא בָאה ךיא ,ןלױּפ ןיא עסעיּפ יד-טָא

 ןעמָאנ ןרעטנוא *ןירעכַאמפושיכ ידק ס'נדַאפדלָאג םהרבַא ןופ גנוטעברַאַאב

 ףיױא עשרַאװ ןופ רעפטנע ןשיטסַאיזוטנע-וצ ןייק ."רעדניק ס'נדַאפדלָאג;

 יד ןופ תורוש יד ןשיוװצ ןופ רעבָא ,ןעמוקַאב טשינ ךיא בָאה טָאבנָא ןיימ

 לייורעד זיא ןינע רעד זַא ,טנעײלעגסױרַא ךיא בָאה םיצורית ענעבעגעגנָא

 .לעוטקַא טשינ

 ןלױּפ ןייק ןרָאפ וצ ןרינַאלּפ ןיימ טימ תוכייש ןיא ךיא בָאה ןשיווצ ןיא

 ןטכיזסיוא עניימ ןגעוו טַאלוסנָאק ןשילוּפ םעד ןיא טגערפעגנָא לכ-םדוק ךיז

 טגַאװעג טשינ ךיא בָאה טכער-טעברַא ןגעוו ,עזיוו-ןטסירוט ַא ןעמוקַאב וצ

 "רעד ןריבורּפ ןיוש ךיא לעװ -- טכַארטעג ךיא בָאה --- סָאד ,וליפַא ןגערפ וצ

 -סיוא לייוורעד ךיא בָאה טַאלוסנָאק ןשילױּפ ןיא קידנעייז .עשרַאװ ןיא ןקידייל

 יד טלעטשעגוצ ,סנגיוב-עגַארפ יילרעלכ ,ןריּפַאּפ עקיטיונ עלַא יד ןבירשעג

 -עזייר ןפיוק וצ טיירג ךיוא ןעוועג ןיוש ןיב ןוא סעיפַארגָאטָאּפ עקירעהעג

 רעד ןופ רעבָא עמַאד עטלעטשעגנָא יד .ןיטסינַאיּפ ןיימ ןוא רימ רַאפ ןטעליב

 יד ףיוא סעזיוו יד טימ ןזָאלרַאפ וצ טינ ךיז ט'הצע'עג רימ טָאה ָארויב-עזייר

 -- ןרעלקפיוא טריבורּפ רימ יז טָאה --- גנורַאפרעד ןופ .טַאלוסנָאק ןופ ןגָאזוצ

 ןגירק וצ רענַאקירעמַא ןַא רַאפ ןינע רעטכייל ןייק טשינ זיא'ס זַא ,יז טסייוו

 ,ּפָא טינ םענייק ןטַאלוסנָאק עשילױּפ יד ןגָאז לעיציּפָא ,תמא ,ןלױּפ ןייק עזיוו ַא

 ןילַא ייז :רעקיבלעז רעד לָאמעלַא זיא רעפטנע רעד ?ןעד עשז-סָאװ רָאנ

 ןגייצרעביא וצ ךיז ידכ .עשרַאװ ןופ גנוסייהטוג רעד ןָא ןָאט טשינרָאג ןענָאק

 -עגכָאנ ךיז ךיא בָאה ,דייר ס'רעטלעטשעגנָא רעד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא

 ןיימ טימ ךיז טרעה'ס סָאװ טַאלוסנָאק ןשיליוּפ ןיא לָאמ עכעלטע טגערפ

 העידי ןייק טשינ ךָאנ ןבָאה רימ :ןעוועג עקַאט זיא רעפטנע רעד .עזיוו
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 ןעגנַאגעגנָא לייורעד ךיא ןיב .עשרַאװ ןיא םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןופ

 ןינע ןופ זַא ,ךיז ייב טרעלקעג ןוא זירַאּפ ןיא טעברַא-רעטַאעט ןיימ טימ

 : .םעדיוב ַא טזָאלעגסיוא ךיז טָאה ןליױּפ

 "גָאקס, םעד ןופ גנודַאלנײא עטעטרַאוװרעדמוא ןַא ךיא גירק רָאי-יינ ךָאנ

 "טרָאװ לָאצ ַא ףיוא ןעמוק לָאז ךיא זַא ,"ןייארַאפ-טנגוי ןשידיא ןשיװַאניד

 ,עיגעװרָאנ ,דנַאלניפ ןופ םיבושי עשידיא יד ןיא ןטרעצנָאק-גנַאזעג-ןוא

 טָאבנָא ןקיזָאד םעד בָאה ךיא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא .קרַאמנעד ןוא ןדעוװש

 זַא ,טלעטשעגרָאפ סע ךיז טָאה רעוו ,תישאר .טנעה עדייב טימ ןעמונעגנָא

 ןטימ ךיז ןריסערעטניא סָאװ ןדיא ךיז ןעניפעג תומוקמ עקיזָאד יד ןיא

 -טנגוי רעשידיא; ַא ךָאנ טרפב ,רעלטסניק עשידיא טימ ןוא ןושל ןשידיא

 ןײרּפ ןטוג ַא ןלָאצַאב וצ טיירג ןענייז ייז זַא ,ייז ןביירש ,תינשהו ? *ןייארַאפ

 ,ייז וצ ןרָאפ יאדוװַא ןוא יאדוװַא ךָאד ןעמ ףרַאד --

 -- ָאי ןױש טנגער סע בא ?םלוע-לש-ונובר רעד טוט עשזיסָאװ

 געוו ןיא "סעכעבעב; עניימ ןקַאּפ ןיא ןיוש טלַאה ךיא יו ױזַא ! סע טעכוילּפ

 "יפָא ןַא ןענירעד ןטימ ןיא ךיא גירק ,רעדנעל עשיוװַאנידנַאקס יד וצ ןײרַא

 "טפַאשלעזעג-רוטלוק, ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפױה רעד ןופ גנודַאלנייא עלעיצ

 רַאטערקעס םעד ןופ ןבירשעגרעטנוא ,"ןלױּפ ןיא ןדיא יד ןופ דנַאברַאפ ןכעל

 .םַארגָארּפ-רעטַאעט ןקיסַאּפ ַא טימ ןלױּפ ןייק ןעמוק וצ ,רַאילָאמס שרעה

 ןיב ךיא זַא ,טלייטעגטימ רימ רע טָאה ןפוא ןכעלטניירפ-טסכעה ןַא ףיוא

 "ןרעסיוא רעד ןעמעוו ,דנַאלסיוא ןופ רעליּפשיוש רעשידיא רעטשרע רעד

 רימ רַאפ טכער-טעברַא טימ סעזיוו טקיליװַאב טָאה ןלױּפ ןופ םוירעטסינימ

 רימ זַא ,טרעביזרַאפ ךיוא רימ טָאה רע ,ןָאמָאלַאס ענער ןיטסינַאיּפ ןיימ ןוא

 -סנַארט רעקיסַאלק-טשרע טימ ,ןלעטָאה עמעװקַאב טימ ןרעוו טגרָאזַאב ןלעוו

 עשיליוּפ ןיא ,ךיז טײטשרַאפ --- רַארָאנָאה ןשּפיה ַא טימ ןוא עיצַאטרָאּפ

 | | .סעטָאלז

 שרעה רַאטערקעס םעד טרעפטנעעג שיפַארגעלעט ךיא בָאה ןיע-ףרהכ

 ךיא בָאה ךָאנרעד .לודג-דובכב גנודַאלנײא יד ןָא םענ ךיא זַא ,רַאילָאמס

 ןייז ןענָאק טשרע לעװ ךיא זַא ,טרעלקרעד םיא ווירב-טסָאּפ-טפול ַא ךרוד

 -ידנַאקס יד רעביא ענרוט ןיימ ןקידנערַאפ לעװ ךיא יו םעדכָאנ ןלױּפ ןיא

 ןסיוו טזָאלעג רימ ןוא ןעוועג םיכסמ טָאה רע .םיבושי עשידיא עשיװַאנ

 "ניפ ,יקניסלעה ןיא טיירג ןייז ןיוש ןלעװ זנוא רַאפ סעזיוו עשילױּפ יד זַא

 טזָאלעגסױרַא ךיז רימ ןבָאה ,ןדעווש ,ָאמלַאמ ןופ .ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,דנַאל
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 ןופ ןוא ןילרעב-חרזמ ןייק ףיש רעשיטעוװָאס ַא טימ ךָאנרעד ,ןַאב רעד טימ
 ,ןלױּפ ,עשרַאװ ןייק גוצ-סערּפסקע ןשיטעוװָאס ןטימ ןטרָאד

 לא 8
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 רעוװעשרַאװ םעד ףיוא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ןגרָאמירפ ןקיטסָארפ ַא ןיא

 ןענייז ,ןייז םינּפ-לבקמ זנוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןיא .לַאזקָאװ

 "רוטלוקא ןופ ןוא "רעטַאעט-הכולמ ןשידיא; םעד ןופ רעייטשרָאפ ןעוועג

 "רעפ ַא ךָאנ שינעגעגַאב עטשרע ןיימ ןעוועג זיא קידנריר רעייז ,*דנַאברַאפ

 םהרבַא ענדָארג ןופ ןַאמסדנַאל ןוא רבח-טנגוי ןיימ טימ גנודייש רעקירָאי-קיצ

 החּפשמ-רעטַאעט רעטסואװַאב רעד ןופ רענעבילבעגנבעל-קיצנייא רעד ,שַאכ

 ,שַאכ-שידק

 ַאינַאט יורפ ןייז ןוא (ענדָארג ןיא ןפורעג םיא ךיא בָאה ױזַא) למהרבַא

 ןייז .דנַאלטעל ,עגיר ןופ עשרַאװ ןייק ןעמוקעגנָא גנַאל טינ טשרע ןענייז

 -נעלַאט ַא) עקשענ לרעטכעט ןייז ןוא למייח עלעדנוז ןייז ,ַאנימ ,יורפ עטשרע

 ןייז ייב דלַאב .ןברוח ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז (ןיטסילָאר-רעדניק עטריט

 ןופ עּפורט רעד ןיא ןעמונעגנײרַא ן'שַאכ ןעמ טָאה עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא

 ןוא לעטָאה ַא ןיא רעמיצ ַא טימ טגרָאזרַאפ םיא ,*רעטַאעט-הכולמ ןשידיא;

 .ןעגנוריפפיוא יד ןופ רענייא ןיא עלָאר ַא טלייטעגוצ

 רימ טָאה רע .ןטָארטענּפָא טשינ רימ ןופ ןיוש זיא למהרבַא רבח ןיימ

 ךיז טָאה סע עכלעװ ןופ ,ןעגנובעלרעביא עמַאזיורג ענייז ןופ טלייצרעד

 דימת ןבָאה ןסעומש עקיד'רדסכ ערעזנוא .רעױּפַאק טלעטשעג רָאה יד שזַא

 "רעד ךיז ןבָאה רימ .ענדָארג ,טָאטשנריױבעג רעביל רעזנוא וצ טריפרעד

 ןיא ןעגנוזעג ןעמַאװצ רעדניק סלַא ןבָאה רימ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא טנָאמ

 { יקצעינעמַאק ךורב 'ר ,ןזח-טָאטש רענדָארג םייב לוש רעטלַאק רעסיורג רעד

 ןופ עניב רעד ףיוא טלעטשעג ןבָאה רימ סָאװ טירט עטשרע ערעזנוא ןגעוו

 "רעדניק רענעי ןופ ךעל'מירבח יד ןגעװ ;רעטַאעט-טָאטש רענדָארג םעד

 עקיצנייא יד .ןבילברַאפ טשינ רכז ןייק וליפַא זיא'ס ןעמעוו ןופ ,עּפורט

 ןופ רעליּפשיוש-טּפיוה יד ןופ רענייא) לקניפ ןועמש : ןענייז ענעבילבעגנבעל

 טימ ןבָאה ןגיוא ערעזנוא ,ךיא ןוא שַאכ למהרבַא ,(לארשי ןיא ."המיבה;

 טגיל סָאװ ,ענדָארג ןופ גנוטכיר רעד ןיא טקוקעגרעבירַא טפַאשקנעב רעפיט

 ,עשרַאװ ןופ רעטעמָאליק טרעדנוה עכעלטע ןצנַאגניא :זנוא ןופ טנעָאנ ױזַא

 סע יװ ,טייו ױזַא ךָאד ןוא טנעָאנ ױזַא .ןַאב רעד טימ עזייר העש עכעלטע

 ,ךשוח-ירה יד רעטניה ץעגרע ןעוועג טלָאװ
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 שטָאכ ןייז וצ רעגַאב רעקידלַאװג ַא רימ ןיא .טקעוורעד ךיז טָאה סע

 תובָאירבק ףיוא ןייג ;טָאטשנריױבעג ןיימ .ןיא ןבעל ןיימ ןיא לָאמניײא ר ךָאנ

 ןימ ףיא הבצמ רעד ייב .רבק סי'נטַאט ןיימ ףיוא רערט ַא ןסיגרַאפ ןוא

 ךָאנ ,ןעמַאמ רעביל ןיימ ךָאנ "שידק; ןגָאז טלָאװעג ךיא טלָאװ רבק ס'נטַאט

 טנזיױט קיצנַאװצ-ןוא-ןיינ יד ךָאנ ןוא החּפשמ רענעמוקעגמוא רעצנַאג ןיימ

 ,טכַארבעגמוא ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד ןעמעוו ,םישודק רענדָארג

 | ?ענדָארג ןייק ןײרַא ךיז ןעמ טגירק רעבָא עשז-ױזַא יו

 יד ןופ ןטסירוט לָאצ עסיורג ַא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא זַא ,סייוו ךיא

 וצ ףיוא סעזיוו ןגָארקעג רעדנעל ערעדנַא ןופ ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ

 ,סעדָא ,דַארגנינעל ,עװקסָאמ :דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןיא טעטש עסיוועג ןכוזַאב

 -מעוװקַאב עקיטיונ יד טיירגעגוצ ןיוש זיא סע ואוו ,טעטש ערעדנַא ןוא וועיק

 רעשיסור רעד ןופ ןרושָארב יד ףיוא .טסעג עשידנעלסיוא יד רַאפ טייקכעל

 .ענליוו ןוא קסנימ טעטש יד ןרָאװעג ןבעגעגוצ ךיוא סנטצעל ןענייז קיטסירוט

 ,ןטסירוט עשידיא רַאפ סערעטניא ןסיורג ַא ןבָאה טעטש עלַא יד

 טײטשַאב ןלױּפ רעדָא דנַאלסור ןייק ןרָאפ ןענעק וצ ףיוא רודעצָארּפ יד

 ןרַאלָאד טימ סיוארָאפ ןיא ןלָאצנייא ,לכ-םדוק ,ןפרַאד ןטסירוט יד סָאװ ,םעד ןיא

 עלעיציפָא) *טסירוטניא ,, ןופ ןעָארויב יד ןיא ןטסָאק עכעלגעט עטמיטשַאב יד

 ןטרַאװ ןעמ ףרַאד ךָאנרעד ..ןליױּפ ןיא ,*סיברָא; ןיא רעדָא ,(רוטנעגַא עשיסור

 יד ױזַא זיא ,גנַאל םישדח טרעיודעג סָאד ,ךיז טייטשרַאפ .עזיוו רעד ףיוא

 ןעמ טמענ -- טינ ןעמ טגירק :ןעמ טרָאפ -- עזיוו ַא ןעמ טגירק :השעמ

 : ,קירוצ טלעג עטלָאצעגנייא סָאד ּפָא

 ַא זיא ןוא (דנַאלסור-סיײװ) ַאיסורָאלעב וצ טרעהעג ענדָארג טָאטש יד

 ץענערג-עמַאס רעד ףיוא ךיז טניפעג סָאװ ,טקנוּפ רעשירעטילימ-שיגעטַארטס

 ןַײק ךָאנ טָאה םויה-דע .דנַאלסור-סייוו רעשיטעווָאס רעד ןוא ןלױּפ ןשיווצ

 זירַאּפ ןיא .ענדָארג ןכוזַאב וצ טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג טשינ רעדנעלסיוא

 רענַאקירעמַא עויסערגָארּפ ענעעזעגנָא ןעוו ןלַאפ ןופ טרעהעג ךיא בָאה

 ןבָאה ןטפַאשרעּפרעק עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 -עטַאק ַא טימ טרעפטנעעג ייז טָאה'מ ןוא ענדָארג ןכוזַאב טלָאװעג קרַאטש

 ןכַאמ רימ טימ ןעמ טעװ "םיבוט-םישעמ;, עכלעוו רַאפ ָאט !"טעינ; ןשירָאג

 לעיצעּפס לָאז'מ זַא ,"הכוז-לעב; ַאזַא סע ךיא ןיב סָאװ טימ ?םַאנסיוא ןַא

 ?*גנַאהרָאפ םענרעזייא, םעד ןביוהפיוא טייקינייוו ןיימ בילוצ

 -לוק; ןופ *ּפעק-ןּפרַאקע יד ייב "קפוד: םעד ןּפַאטנָא טריבורּפ בָאה ךיא
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 ,ייז ןָא ךיז טדנעוו'ס ןעוו ,יאדוװַא ,ןשטנעמ עליואוו .עשרַאוװ ןיא ?דנַאברַאפ-רוט

 רימ ןבָאה טניירפ עטנעָאנ עניימ ןופ עקינייא .ןפלָאהעג רעכיז רימ ייז ןטלָאװ

 ןייק ןגירקוצניירַא ךיז קשח ךיוא ןבָאה ןיילַא ייז זַא ,טרעלקרעד טושּפ ץנַאג

 רַאפ ןעוועג "לדתשמ/, וליפַא ךיז טָאה'מ ,תומוקמ עקימורַא יד ןיא ןוא ענדָארג

 !אל רעבָא --- "רעטסנעפ עכיוה; רָאג יד ןופ ייז

 טלָאװ ךיא זַא ,למהרבַא רבח ןיימ רַאפ טױרטרַאפ ךיז בָאה ךיא ןעוו

 טָאה ,ענדָארג ןייק ןּפַאכרעבירַא ךיז טלָאװעג ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייא ךָאנ

 ןטייז עלַא ןיא טקוקעגמורַא ךיז טָאה רע .עגושמ יו טקוקעגנָא ךימ רע

 ןופ ןבילברַאפ םיא זיא סָאװ ,טייהניואוועג ַא) וצ טשינ ךיז טרעה רענייק יצ

 סָאד ביוא, :רימ טימ ט'הנעט'עגנייא ןוא (דנַאלסור ןיא "םהה"-םימיב, יד

 ןופ קנַאדעג םעד ןגָאלשסױרַא ךיז ןיוש וטסלָאז ,םייח ,ביל ריד זיא ןבעל

 טשינ ךָאנ טלַאה'ס ,למהרבַא; :טקיאורַאב שירבח םיא בָאה ךיא *!ּפָאק

 ,"ךָאד ךיא געמ ןלעװ ,ליוו ךיא סָאװ עלַאמ .ייברעד

 ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ערעירַאק-רעטַאעט ןיימ ןופ רָאי 45 יד ןיא

 -ילָאּפ םוש ןייק וצ טרעהעג טשינ לָאמנייק ךיא בָאה ,טלעוו רעד רעביא ןוא

 ,קיטילָאּפ ןיא ךיז ןשימ ןופ טיהעגסיוא דימת ךיז בָאה ךיא .ײטרַאּפ רעשיט

 -ָאעדיא עטקידערּפעג יד יצ םעד טימ טנכערעג טשינ לָאמניײק ךיז בָאה ךיא

 ןבעל סָאד ןוא ןבעל-רעטַאעט סָאד .טשינ רעדָא רעלוּפָאּפ ןענייז סעיגָאל

 שיטילָאּפַא ןייז זומ ןוא ףרַאד רעליּפשיוש ַא זַא ,טנרעלעג ךימ טָאה םורַא

 ןבעגנָא ךיא ןָאק ּפיצנירּפ ןקיזָאד םעד רַאפ ןוויטָאמ .ששיאײטרַאּפמוא ןוא

 ענייפ רעייז ,טציא ךיוא ךָאנ ןעק ןוא ,טנעקעג בָאה ךיא .גונעג יװ רעמ

 ןדייל ןוא ןטילעג ליפ רעייז ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיױש רָאנ טשינ ,רעלטסניק

 -ײטרַאּפ רעייז בילוצ ,לעיצנַאניפ ךיוא אלימב ,שירעלטסניק טציא ךָאנ

 "ביר עשיטילָאּפ עסיוועג טימ זיולב ןריזיטַאּפמיס רַאפ ...טייקירעהעגנָא

 זיא רענייק .טפָארטשַאב ןוא טגלָאפרַאפ טפָא רעלטסניק ַא טרעוו ןעגנוט

 ךדצמ גנואיצַאב רעשיטַאּפמיס רעכעלנעזרעּפ רעד ןָא קיגנעהּפָא יױזַא טשינ

 ןפרָאװרעטנוא דימת זיא רע .רעלטסניק רעד יו ,םלוע םעניײמעגלַא םעד

 ןייז ןופ דיישרעטנוא ןָא --- םוקילבוּפ סָאד -- טסנוק ןייז ןופ רעמענּפָא םעד

 טלַאה רַאפרעד .סעיטַאּפמיס עכעלטּפַאשלעזעג ןוא טייקירעהעגנָא רעשיטילָאּפ

 "ןברקא ַא ןעגנערב ךיוא ,"תונברקק ערעדנַא ןשיווצ ,זומ רעלטסניק ַא זַא ,ךיא

 סע יװ ןעלדנַאה ןוא ןעקנעד וצ *טכערפ ןייז : טסנוק רעד ןופ "חבזמ, ןפיוא
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 וצ ןייגסיוא ףוס-לכ-ףוס סע טעװ ,טשינ בוא ,ןלַאוטקעלעטניא ערעדנַא ןעוט

 ,. ,ּפָאק ןייז
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 -רעטַאעט רעשיזיוצנַארּפ רעד טָאה זירַאּפ ןופ ןרָאפסױרַא ןיימ רַאפ

 וצ ווירב-עיצַאדנעמָאקער ַא ןבעגעגטימ רימ ,ווָאדינָאעל ,ל ,ָאירַאסערּפמיא

 ןָאמיס ןַאּפ ,*רוטנעגַא-רעטַאעט רעשיליוּפ, רעד ןופ רָאטקעריד-טּפוה םעד

 (קרָאי וינ ןיא קָארוי לַאס ןופ ףתוש רענעזעוועג ַא) ווָאדינָאעל ,יקסװעשקרַאז

 ןשיװצ טקעיָארּפ-טייבסיוא-רעלטסניק ןטימ טריפעגנָא ןבָאה יקסװעשקרַאז ןוא

 טלָאמעד עשרַאװ ןיא זיא ןליוּפ ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב .ןלױּפ ןוא ךיירקנַארפ

 "מָאק ןשילױוּפ םעד ןופ לבוי ןקירָאי-100 םעד ןופ גנורעייפ יד ןעמוקעגרָאפ

 רעקיזָאד רעד ןופ *קָאװשט; רעד .ןעּפָאש קירעדערפ טסינַאיּפ ןוא רָאטיזָאּפ

 ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ *סרוקנָאקדָאנַאיּפ, ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא גנורעייפ

 -ָאקיזומ עטסואווַאב-טלעוו ןופ *סערגנָאקא ַא ןוא ןטסינַאיּפ עטמירַאב-טלעוו

 טריזינַאגרָא ,טרינַאלּפ טָאה ןעגנומענרעטנוא עטריצילּפמָאק ידיטָא ,ןגָאל

 רעשיליוּפ, רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,יקסװעשקרַאז ןָאמיס טריפעגכרוד ןוא

 ,םוירעטסינימ-רוטלוק ןשילױּפ םעד ןופ גייווצ ַא זיא סָאװ ,"רוטנעגַא-רעטַאעט

 ןייז זומ יקסװעשקרַאז זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה שטנעמ-רעטַאעט ַא יו

 ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא ןליפַא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .שטנעמ רענעמונרַאפ ַא

 : טלקנעװקעג עקַאט ךיז ךיא בָאה .טציא טרפב ,ןעמוקוצוצ םיא וצ רעווש זיא

 ?טינ רעדָא ווירב ס'וָאדינָאעל טימ *שוילעּפַאק ַא ןעיירד, םיא ךיא לָאז

 "לודגה-ןודָאא םוצ ווירב ַא בָאה ךיא זַא ,ןענַאמלעמ ריאמ טלייצרעד בָאה ךיא

 רעבָא .ןעמענפיוא ללכב ךימ טעװ רע יצ טלפייווצעג רע טָאה ,יקסװעשקרַאז

 -רוטלוק םעד טימ ןדנוברַאפ שינָאפעלעט ןַאמלעמ ךיז טָאה "ןגעוו-אצוי; ןופ

 טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו שילױּפ ףיוא טרעלקרעד טָאה רע ןוא םוירעטסינימ

 ןטימ ןדנוברַאפ דלַאב זנוא ןעמ טָאה גנושַאררעביא סנדייב רעזנוא וצ ,ךיז

 ךיילג םיא וצ ןעמוק ןטעברַאפ ךימ טָאה רע ןוא יקסוװעשקרַאז רָאטקעריד

 .ןײרַא םוירעטסינימ ןיא

 רעקיצרעפ יד ןיא ,סקואוו ןלעטימ ןופ ןַאמ רענייש ַא ,יקסוװעשקרַאז

 "עג זיא ,עדָאמ רעזירַאּפ רעטצעל-עמַאס רעד ךָאנ טנַאגעלע ןָאטעגנָא ,ןרָאי

 םירישכמ ײלרעלַא טימ טלעטשעגנָא ,שיט-ביירש םענָאגַאהַאמ ַא ייב ןסעז

 ,לבעמ םענייפ טימ טַאטשעגסױא ןעוועג זיא טעניבַאק רעד .סעקצַאצ ןוא
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 וצ ףיוא "רַאב, ַא ןוא רעליּפשךןטַאלּפ ַא ,עיזיוועלעט ,ָאידַאר ַא- ,ןרָאיװַאק
 -רעטַאעט ענעדיײשרַאפ ןעגנַאהעג ןענייז טנעװ יד ףיוא ."םייזל, ַא ַא ןכַאמ
 עטלעטשעגסיוא טימ ךעלשיט עניילק ןענַאטשעג ןענייז סע ןוא רעדליב
 עטסנעש יד טימ ןכיײלגרַאפ ךיז ןעק סָאװ טעניבַאק ַא -- ןקיטנַא-טסנוק
 ןעמוקעג ןגעקטנַא רימ זיא יקסװעשקרַאז .עקירעמַא ןיא ןעָארויב-רעטַאעט
 :שילגנע ףיוא טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה טנַאה ןיימ קידנקירד ןוא

 יו שימייה ךיז טכַאמ ןוא ךיז טצעז ,יקסוװעשקרַאז ןָאמיס ןיב ךיא --
 ,עקירעמַא ןיא ךיז יב

 ,טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ווירב ס'וָאדינָאעל טגנַאלרעד םיא בָאה ךיא
 ווירב םעד קידנענעייל רע טָאה --- ! ןַאושז ןָאד רעטלַא רעד ,וָאדינָאעל --

 ךיא .ןובשח ס'װָאדינָאעל ףיוא ןעגנוקרעמַאב עקיציוו רָאּפ ַא ןלַאפ טזָאלעג
 זיא רע זַא ; הנווכ רעזייב ןייק טימ טשינ סע טוט רע זַא טליפעג רעבָא בָאה
 ,רעלציוו ַא עבטב

 רע טָאה -- וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךייא ןגעו טרעהעג בָאה ךיא --
 -"ייַּפ ,ידע יד ןיא ןעוועג טנייז ריא ,1947 ןיא ךָאנ -- רימ וצ טלכיימשעגוצ
 --- ּפַאכ ַא ךיז רע טיג -- ָאי .ךיירטסע ןיא ,דנַאלשטייד ןיא ? ָאידַא -- ןרעגַאל
 ךָאנ ןיב ךיא .קנעדעג ךיא ? תמא ,ןלױּפ ןייק ךיוא ןעמוק טלָאזעג טָאה ריא

 -- ןָאטעג ץעביק ַא ןײלַא ךיז רע טָאה -- "עקשיש; ַאזַא ןעוועג טשינ ןַאד
 "סעזיווא יד טקישעגסױרַא טָאה ,ריא טניימ ,רעװ .ךעלסיבוצ טגייטש'מ רעבָא
 קנואוו ַא רע טיג --- ןיטסינַאיּפ רעייא ןוא ךייא רַאפ "טכער-טעברַאא טימ
 ךייא טעװ ,ריא טניימ ,רעוװ ?דנַאלניפ ,יקגניסלעה ןייק ׂשזַא -- גיוא ןטימ
 ןשידיא; םעד סיוא טלַאה ,ריא טניימ ,רעװ ןוא 1 ןטלַאהסיוא ָאד ? ןלָאצַאב
 טיײטשרַאפ ? *דנַאברַאפ-רוטלוק ןשידיאק םעד !ןלױּפ ןיא "רעטַאעט-הכולמ
 וװָאדינָאעל זַא עז ךיא .טוג ןייז ןיוש טעוו'ס --- .גיוא ןטימ קניוו ַא ....קסע ןַא
 טָאה --- ןעמענפיוא קירעהעג ךייא לָאז ךיא זַא ךימ טעב רע ,ךייא ןופ טלַאה
 ?ןעניד ךייא ךיא ןָאק סָאװ טימ ,טוג ,ונ -- .טכַאלעצ ךיז רע

 בָאה --- ענדָארג ןייק עזיוו ַא ןגירק ןפלעה רימ ריא טנָאק רשפא -- |
 -נבעגוצ ,םיטרּפ עלַא ןבעגעגרעביא םיא בָאה ךיא יו םעדכָאנ טקידנערַאפ ךיא
 טַאטלוזער רעד ןוא םענעי ייב ,םעד ייב טגערפעגכָאנ ןיוש ךיז בָאה ךיא זַא ךיד
 ,גנוכיירגרעד עכעלגעממוא ןַא --- לונ זיא

 -קרַאז טָאה לוטש-לדער ןטעבעגסיוא ןסיורג םעד ןיא קידנגיוו ךיז
 : טריפָאזָאליפ קידנעלכיימש יקסוועש
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 ןגעװ .טייצ רעטרעטנָאלּפרַאפ ַא ןיא טציא ןבעל רימ ,טניירפ ןיימ ---

 טנייז ריא ...ּפָאק םוצ ךיילג טייג'מ .רעקינייװ ןעמ טדער םינינע עכלעזַא

 רעכיילג לָאמעלַא זיא'ס זַא ןסיוו ךָאד ריא טפרַאד ,רענַאקירעמַא ןַא ךָאד

 -- ןעמוקוצוצ טכייל טשינ זיא'ס ,תמא ...םוצ רעדייא ּפָאק םוצ ןייג וצ

 -- ןטייווצ םוצ טייז ןייא ןופ לוטש רעד ףיוא טיירדעג קידנכַאל ךיז רע טָאה

 ,ךימ טגלָאפ .טשינ לָאמַא ,טגנילעג לָאמַא .ןריבורּפ ךיז טניױל סע רעבָא

 יֿפָאק ןשיטעווָאס םוצ -- ּפָאק םוצ ךיילג טייג ןוא םענייק וצ טשינ טדער

 ייי רעב ןטימ טצנַאטעג טשינ ריא טָאה -- טשינ ; טוג זיא -- טגנילעג

 ןוא המכח רענעגייא ןייז ןופ טכַאלעצ קיכליה ךיז טָאה יקסװעשקרַאז

 עדנָאלב ,ענייש ַא ןעמוקעגניירַא זיא דלַאב .עשרַאטערקעס ןייז ךָאנ ןעגנולקעג

 םיא לָאז יז זַא ןלױפַאב ריא טָאה רע .עקלעדָאמ ַא ןופ רוגיפ ַא טימ דיומ

 ,רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא רעבָא ,ןָאפעלעט ןפיוא ןדניברַאפ ןצימע טימ

 רימ רע טָאה -- ןעק ךיא סָאװ טימ ןפלעה וצ ךייא טיירג ןיב ךיא --

 טייטשרַאפ ריא .ןפלעה טעוו'ס זַא וויטיזָאּפ ןגָאז טשינ ןעק ךיא --- טרעכיזרַאפ

 -- !עדנוקעס ַא -- גנוריגער רעשילױּפ רעד ןָא ךיז טדנעוו סע ןעוו ,ךָאד

 טדנעוו סע רעבָא --- רעגניפ יד ןופ קַאנק ַא טימ טרירטסנָאמעד רע טָאה

 יייֹוָא ךיז

 -ןָאפעלעט יד םיא רַאפ ןיוש טָאה יז זַא רעביא טגָאלש עשרַאטערקעס יד

 ,.סױרַא טייג ןוא ךיז טקידלושטנַא רע .גנודניברַאפ

 רשפא .טייהנזעװנָא ןיימ ןיא ןדייר טשינ ליוו רע זַא ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא

 .י.עשרַאטערקעס רעד רַאפ ךיוא טיהעג ךיז רע טָאה

 ןַא טימ ריּפַאּפ לקיטש ַא יקסװעשקרַאז רימ טגנַאלרעד קידנעמוקקירוצ

 טעקשוש ןוא רָאדירָאק ןיא סױרַא ךימ טײלגַאב רע .סערדַא ןטנכייצעגנָא

 : רעיוא ןיא ןיירַא רימ

 םוצ ןריפ ךייא לָאז'מ טעב ,סערדַא םעד ףיוא רעבירַא ךיילג טרָאפ ---

 ביוא .קילג ךייא שטניוו'כ .רָאדַאסַאבמַא ןשיסור-סייוו םעד -- רָאדַאסַאבמַא

 לעוו'כ ; שינָאפעלעט ןסיוו רימ טזָאל ,טשינ ךיז טמעש ,ןפרַאד סעּפע טעוו ריא

 טעװ ריא ןעוו .ןייז טשינ לָאז ךיא ואוו ןדניברַאפ ךיילג זנוא לָאז'מ זַא ןגָאזנָא

 טנייז ריא .ןעגנערברַאפ טשרע רימ ןלעװ ,קסע םעד ּפָאק ןופ ץ'רטּפ'רעטנורַא

 ! טסַאג-הכולמ ַא --- טסַאג ןיימ



 135 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 רַאדַאסַאבמַא רעד

 רעשיטעווָאס רעד ןופ רעמיצ:םַאנּפױא םעד ןיא טרַאװ ןוא ץיז ךיא

 ס'יקסװעשקרַאז ןעגנילק וצ ףיוא טשינ ןרעה ןרעיוא עניימ ןיא .עדַאסַאבמַא

 "-ורּפ ףרַאד'מ ? ןרילרַאפ וטסנעק סָאװ !ּפָאק םוצ ןייג ףרַאד'מ; : רעטרעוו

 *. ..ןריב

 ךימ ןבָאה טלעװ רעד רעביא ןרעדנַאװ ןיימ ןופ ןרָאי רעקילדנעצ יד

 -רעטנוא טשינ ךיז רָאטימ ,ןבעל ןיא ןפמעק ףרַאד'מ זַא ,עירָאעט יד טנרעלעג

 ,הרעשה רעד-טָא ייב טשינ ךיז טלַאה ךיא ןעוו .דנַאטשרעדיװ ַא ןָא ןבעג

 רעבָא טציא ,עקידעבעל יד ןשיװצ ןבילבעג ךָאנ טלָאװ ךיא יצ טסייוו רעוו

 יד רךימ ףיֹוא טרעטיצ סע ,ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא רימ טּפַאלק סע ןוא ךיא ץיז

 טימ טליפעגנָא ךימ טָאה םורַא גנומיטש עטקירדעג יד זַא ןייז לָאז ...טיוה

 עלַא יד זַא ןייז לָאז 1 טייקטסיירד ןיימ ןרָאלרַאפ ךיא בָאה רַאפרעד ןוא ארומ

 טרעה'מ עכלעוו ,ןלוּפ ןוא דנַאלסור עגונב "תועידי; עטכַארטעגוצ ןוא ע'תמא

 ןיימ רַאפ רעטיצ ךיא ןוא דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא רימ ףיוא ןבָאה דנַאלסיוא ןיא

 טשינ ןוליפַא ךיא קרעמַאב ןעקנַאדעג עניימ ןיא ןעקנוזרַאפ 1 ןטָאש םענעגייא

 -נעגנירדכרוד טימ רימ ףיוא טקוק ןוא ןטייוו רעד ןופ טייטש סָאװ ,ןַאמ םעד

 ןכייצ ַא רימ טיג רע ןוא ףיוא-ביוה ןקיטסַאה ַא ךיז ביג ךיא .ןגיוא עקיד

 רימ טזייוו רע ןוא ריט ַא ףיוא-טנפע רעזייוו-געוו ןיימ .ןיגכָאנ םיא לָאז ךיא זַא

 ,ןײגנײרַא לָאז ךיא זַא ,טנַאה רעד טימ ןָא

 -סנעפ ןָא ,טיפוס ןכיוה ַא טימ רעמיצ רעמַארעג ַא :םורַא ךיז קוק ךיא

 רימ וצ רעטנורַא טקוק טנַאװ רעד ףיױא טערטרָאּפ ןסיורג ַא ןופ :רעט
 םעד ןופ עּפַאמ ַא טמענרַאפ טנַאװ רעטייווצ רעד ןופ טיירב ןוא גנעל יד .ןינעל

 ,רעמיצ ןופ לקניוו ַא ןיא לשיט-ביירש טלַא ןַא .טנעניטנָאק ןשיאעּפָאריײא

 ,גנוטַאטשסיױא יד טצנַאגרעד ,םורַא ןלוטש ענרעצליה עכעלטע טימ

 רעטלירבַאב ַא לשיט:ביירש םייב ףיוא ךיז טביוה ןעמוקנײרַא ןיימ ייב

 ןָאטעגנָא זיא רע .ןעזסיוא ןכעלטנגוי ןוא םינּפ ןשיטַאּפמיס רעייז ַא טימ ,ןַאמ

 גנוסירגַאב ןיימ ףיוא .ןצַאל עטיירב טימ גוצנָא ןשידָאמ-טלַא לקנוט ַא ןיא

 ןצעזקעװַא ךיז לָאז ךיא זַא ןָא רימ טזייוו ןוא ּפָאק ןטימ וצ-לקָאש ַא רע טיג
 רע ,טרָאּפסַאּפ רענַאקירעמַא ןיימ םיא גנַאלרעד ךיא ,לשיט-ביירש םייב
 ןעלּפמעטש-עזיוו ענעדיישרַאפ יד קירעגיינ טרידוטש ,ךרוד םיא טרעטעלב
 -יפיטנעדיא ןיימ ךיז טניפעג סע ואוו לטעלב-רעדָאפ םעד וצ ךיז טמענ ןוא
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 ןגיוא עניימ רעטנורַא טשינ ךיא םענ טייצ עצנַאג יד .עיפַארגָאטָאפ ןוא עיצַאק

 -כעלנעזרעּפ ןייז וצ רוּפש ַא ךיא ךוז םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ .םינּפ ןייז ןופ

 -ליטש ןגנַאל םעד ךָאנ ,ךימ טרַאװרעד סע סָאװ םעד ףיוא טיײדנָא ןַא ; טייק

 ;שילגנע ףיוא רימ ייב טגערפ ןוא טכַארטַאב ַא לָאמַאכָאנ ךימ רע טיג ןגייווש

 ןיימ בגַא זיא סָאד) 1 קינָאלבַאי רעטסימ ,ךייא רַאפ ןָאט ךיא ןעק סָאװ ---

 ,(טרָאּפסַאּפ ןפיוא ןעמָאנ-עילימַאפ רעלַאגעל

 ענדָארג ןכוזַאב ןענעק וצ שינעביולרעד ַא ,ךעלגעמ ביוא ,טעב ךיא --

 ,לוק קידרעטיצ ַא טימ סױרַא ךיא עשטּפעש --

 ףיוא ּפָאק ןטימ ךיילג טיירד ןוא רעביא רע טגערפ -- ?ענדָארג --

 עניימ ןסיגוצסיוא םיא רַאפ ןָא ביוה ןוא טומ טימ ןָא ךיז םענ ךיא ."ןיינ;

 : ןליפעג

 ןגיוצעג ךימ טָאה ןָא-זייוודניק ןופ .טָאטש-ןריובעג ןיימ זיא ענדָארג --

 טזָאלעגקעװַא ךיז ךיא בָאה 1920 רָאי ןיא .רעטַאעט וצ -- עניב רעד וצ

 "רעד בָאה ךיא ; ןגָאלקַאב טשינ ךיז ןעק ךיא .ןירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא

 -ַאב זיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ןעמָאנ-עניב ןיימ .ערעירַאק ענייפ ַא טכיירג

 רעליּפשיוש רעשידיא סלַא םורַא רעדנַאװ ךיא יוװ רָאי קיצרעפ ןיוש .טסואוו

 ןליפַא ,טסילַאטיּפַאק -טלעוו ןייק ןרָאװעג טשינ ןיב ךיא זַא .טלעוו רעד רעביא

 .ןגייצרעביא וצ ךיז גנירג רעייז זיא -- רענָאילימ רענַאקירעמַא ןייק טשינ

 -ירעמַא יד ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא וליפַא ןענעכערנײרַא טשינ ךיז ןעק ךיא

 טלָאװ ךיא ןעוו .רעליּפשיױש רעשידיא ַא ןיב ךיא ,ןטסירוט עשיריבג רענַאק

 ןייק טציא ןעמוק וצ טניולעג רימ ךיז טלָאװ ,עקירעמַא ןיא דלָאג טרַאשעג

 ? סעטָאלז עשיליוּפ ןענידרַאפ ןוא רעווש ןטעברַא ןליוּפ

 ךָאנ ,ןעוועג "שרודו-רקוח; טוג ךימ טָאה'מ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא

 *שיפַארגָאיב-סנבעל, ןיימ זַא ;עזיוו עשיליוּפ יד טקיליװַאב רימ טָאה'מ רעדייא

 זַא ,קפס םוש ןייק ןעוועג טשינ רימ ייב זיא'ס ."ךוב ןפָא, ןַא ייז רַאפ זיא

 טוג ייז זיא 1947 ןיא ןרעגַאל-*יּפ-יד; יד ןיא טעטיוויטקַא ןוא תוחילש ןיימ

 "ץענ רעד רַאפ שיפ; יד ןּפַאכרַאפ וצ ןלַאפעגנייא רימ זיא ךָאד .טנַאקַאב

 ,ןלייצרעד םעד ןגעוו ןיילַא ןוא

 רעד ןעוועג ךיא ןיב -- ךיא לייצרעד -- המחלמ רעד ךָאנ דלַאב --

 -ַאעט ןייז ןבעגעגפיוא טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןופ רָאיטקַא רעשידיא רעקיצנייא

 ןכלעוו ןָא ,טייצ רָאי ןצנַאג ַא ןבעגעגּפָא ןוא קרָאי וינ ןיא טפעשעג-רעט

 ןוא טסיירט ,טרָאװ עשירעלטסניק סָאד טכַארבעג ןוא ,רַארָאנָאה זיא'ס
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 96 ןיא ,ןדיא עטלפייווצרַאפ ,עזָאלפליה ןָאילימ לטרעפ ַא וצ ,גנונעפָאה

 רַאפ בָאה ךיא ,עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטיײיד ןופ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ןופ ןרָאטַאנרעבוג עשירעטילימ יד ןופ גנונעקרענָא ןגָארקעג עיסימ ןיימ
 -יטעווָאס רעד ןופ ךיוא ןרָאװעג טצַאשעגּפָא זיא ןוא סענָאז עטריּפוקָא יד

 ןָאטעג טעברַא יד בָאה ךיא זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעש

 בָאה ךיא ,ןטיפָארּפ עכעלנעזרעּפ רעדָא ,ןוויטָאמ עשיטילָאּפ זיא'ס עכלעוו ןָא

 ,טשרָאד רעלטסניק רעדעי סָאװ ךָאנ ,עמַאלקער בילוצ ןָאטעג טשינ ךיוא סע

 .ןליפעג עכעלשטנעמ ענייר בילוצ רָאנ

 םעד ןופ םינּפ ןשיטַאּפמיס םעד ףיוא ךיז טזייװַאב לכיימש רעטשרע רעד

 סָאד ןכָארבעג טָאה "יודיוק רעטצעל ןיימ זַא ,ליפ ךיא .ןַאמ ןטלירבַאב

 :רעטייוו רָאפ ץעז ןוא ּפָא טשינ זָאל ךיא ...."זייא;

 ,עמערָא .סעקינשַאּפערָאה רעטיול ןופ החּפשמ ַא ןופ םַאטש ךיא --

 רעייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב טעשטומענּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עטגָאלּפעג

 ,רעקירדרעטנוא ןוא רעקינייּפ ײלרעלַא ןופ ךָאי םעד רעטנוא ,ענדָארג ןיא ןבעל

 ןבָאה ייז ; טכַאמ-ןטעוװָאס רעד ךרוד גנואיירפַאב יד טבעלרעד טשינ ןבָאה ייז

 -ַאמערק ןוא ןרעמַאקדזַאג ,סָאטעג יד ןיא םעטָא ןטצעל רעייז טכיוהעגסיוא

 -עג ַאזַא ןבָאה ןיוש ךיא ןעק ךָאנ ןעוו .רעדרעמ עשטייד יד ךרוד סעירָאט

 ןוא ןריובעג ןיב ךיא ואוו ,טָאטש-םייה ןיימ ןיא ןייז וצ טציא יװ טייהנגעל

 ןעמ ? טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק עניימ בָאה ךיא ואוו ןוא ןרָאװעג ןגיוצרעד

 ןינע רעטכייל ןייק טשינ זיא'ס זַא ,סייוו ךיא .רעגניא טשינ ,רעטלע טרעוו

 ? רשפא --- טרָאפ רעבָא ; טגָאזעג רימ טָאה'מ ,ענדָארג ןייק עזיוו ַא ןגירק וצ

 ןרערט יד !רימ טפלעה ,טנעָאנ ױזַא ןיב ךיא ? טייקכעלגעמ ַא ָאד זיא רשפא

 ,ןסייררעביא זומ ךיא ןוא ךימ ןקיטש

 ןיא רעמ טשינ םענייק ןיוש ךָאד ריא טָאה ,רימ טלייצרעד ריא יו --
 ? ןיהַא ןרָאפ וצ ױזַא ךיז ריא טסייר עשז-סָאװ --- רימ רע טשרָאפ -- ענדָארג

 ןרערט עניימ קידנשיוװ לָאמַאכָאנ םיא ךיא רעלקרעד -- 1920 רָאי ןיא --

 .ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ךיא בָאה ןטַאט ןיימ .ענדָארג טזָאלרַאפ ךיא בָאה --

 -עמַא ןיא טלָאמעד ןעוועג ןיוש ןיב ךיא .1929 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 טלעטשעג ןוא ענדָארג ןייק ןרָאפעג לעיצעּפס ךיא ןיב 1920 רָאי ןיא .עקיר

 טלעװ רעד ןיא ןרָאפעגקירוצ דלַאב ןוא רבק ס'נטַאט ןיימ ףיוא הבצמ ַא

 רעדירב עניימ ,ןעמַאמ ןיימ ןרָאלרַאפ ךיא בָאה ןברוח ןסיורג םעד ןיא .ןיירַא

 וליפַא סייו ךיא .םיבורק עניימ עלַא ןוא תוחּפשמ ערעייז ,רעטסעוװש ןוא
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 רימ רַאפ זיא רבק ס'נטַאט ןיימ .ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג רעייז ואוו טשינ

 -כַארבעגמוא רעצנַאג ןיימ ךָאנ טנעמונָאמ ַא זיא הבצמ יד .רבק-החּפשמ ַא יו

 ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייא ךָאנ שטָאכ ליוו ךיא סָאװ ,שודיח ַא זיא .החּפשמ רעט

 : ? םלוע-תיב רענדָארג םעד ףיוא ןייז

 רעדיו טשימ רע .רעמיצ ןיא טפול יד ןָא טליפ טייקליטש ערעווש ַא

 ןכַאמ לָאמַאכָאנ טלָאװעג טלָאװ רע יוװ ,ןָא רעדיוװ ךימ טקוק ,טרָאּפסַאּפ ןיימ

 רע .לדליב-טרָאּפסַאּפ םעד ףיוא "ןיױשרַאּפ, רעד סָאד ןיב ךיא זַא רעכיז

 רע יוװ ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא פיל עטשרעטנוא יד טסייב

 םינּפ סָאד םירק ַא רע טיג דלַאב רעבָא .סעּפע וצ טכַארטרעד ךיז טלָאװ

 טצפיז ךעלדנע .ןגיוט טשינ טעווס .ןיינ -- ףיוא ּפָאק ןטימ יירד ַא ןוא

 | : סױרַא רע

 ,ןפלעה טלָאװעג ןרעג ךייא טלָאוװ'כ ,רעייז ךייא טימ ריזיטַאּפמיס'כ --

 ךס ַא בילוצ טייקכעלגעממוא ןַא זיא'ס .ױזַא יו טשינ ןיילַא סייוו ךיא רעבָא

 זיא גנורעטשעצ יד ;ןרָאי-המחלמ ערעווש טכַאמעגכרוד ןבָאה רימ .םימעט

 -- ןעיוב רימ ןוא טיובעגפיוא קירוצ ךס ַא ןיוש ןבָאה רימ : םוטעמוא סיורג

 ןעמענוצפיוא טיירגעגוצ טשינ לייוורעד ךָאנ זיא ענדָארג ?ענדָארג רעבָא

 -סוסקול עמעװקַאב ןייק ןענייז טציא רעבָא ,טייצ רעד טימ רשפא .ןטסירוט

 ...ָאטשינ ןטרָאד ךָאנ ,עשרַאװ ןיא לעטָאה דנַארג רעד יװ ,ןלעטָאה

 -רעביא םיא ךיא ריבורּפ --- ? ןסע רעדָא ,ןפָאלש ןופ רָאג טכַארט רעוו --

 טייצ העש יירד רעדָא ייווצ ףיוא זיולב עזיוו ַא רימ טקיליװַאב --- ,ןגָאלש

 טשינ לעװ ךיא .טשינ ךיז ךיא גרָאז ,ןסע רעדָא ,ןפָאלש ןגעוו .ץלַא סָאד --

 ,ןסע טשינ גָאט ןייא לעװ ךיא זַא ,טשינ טרַא ךימ .רעגנוה ןייק ןופ ןברַאטש

 ,ןפָאלש טשינ טכַאנ ןייא רעדָא

 -עשרַאװ; ןַאב יד ; ענדָארג ןיא ןקיטכענרעביא ןזומ ךָאד טעװ ריא --

 ,רימ רע טרעלקרעד --- גָאט ַא לָאמ ןייא רָאנ טריסרוק *ענדָארג

 ןרָאיטקַא ייב עניוװָאנ ַא ,לַאזקָאװ ןפיוא ןקיטכענרעביא ךיא לעװ --

 -ךַאל ַא ךיז ךיא גניווצ --- ? לַאזקָאװ ןפיוא ןפָאלש וצ רעדָא ,ןרעגנוהוצרעטנוא

 ןפָאלש וצ ןעמוקעגסיוא לָאמניײא טשינ ןיוש רימ זיא רָאיטקַא סלַא -- .ןָאט-וצ

 .טרעגנוהעגרעטנוא ןיוש ךיא בָאה גָאט ןייא טינ ןוא ,לַאזקָאװ ַא ףיוא

 ןיימ טרעדנואווַאב רע זַא ,ליפ ךיא .רעקידנגייווש ַא ןציז טביילב רע

 ןופ ףיא-:בױה ַא ךיז רע טיג ךעלדנע .תונשקע ןיימ ,טייקיביגכָאנ-טשינ

 | : ןָאט ןקיטכירפיוא ןַא טימ רימ וצ טגָאז ןוא שיט
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 .ןפלעה וצ ךייא ןעימַאב ךיז לעװ ךיא ---

 רע זיב ,טרָאד ,ָאד טקוק ,טנַאװ רעד ףיוא עּפַאמ רעד וצ וצ-טייג רע

 טשיװ ,ןלירב יד סיוא טוט רע .עיניל רעסיוועג ַא ףיוא רעגניפ ַא טימ טריפ

 ילט ַא טיג גנונעפָאה ןופ קנופ ַא .טכַארט ,ןרעטש םעד טשטיינק ,סיוא ייז

 : עּפַאמ רעד וצ וצ ךימ טפור ןוא קירוצ ןלירב יד ןָא טוט רע .ןצרַאה ןיימ ןיא

 ףיוא --- עּפַאמ רעד ףיוא רעגניפ ןטימ ןָא רימ רע טזייוו -- טעז ריא --

 עצינזוק ,עקלָאקָאס ,קָאטסילַאיב ,עשרַאװ :ךיז טניפעג עיניל-ןַאב רעד-טָא

 .עװקסָאמ ןוא קסנימ ,ענליוו ,ענדָארג : טמוק ךָאנרעד .ץענערג יד זיא ָאד ןוא --

 ,עגדָארג ; עװקסָאמ ןייק עזיוו ַא ןבעג ךייא לע ךיא : ױזַא ןכַאמ רימ ןלעוו

 קירוצ רעדָא עװקסָאמ ןייק קידנרָאפ זיא .געוו ןפיוא ךָאד טגיל ,ריא טעז

 ןָא ןיוש ךיז טדנעוװ סָאד ...ענדָארג ןייק ןּפַאכרעטנורַא ןענעק ךיז ריא טעוו
 ,ןילַא ךייא

 טיירג ךיא ןיב ױזַא ,יורטש ַא ןיא ןָא ךיז טּפַאכ רעקידנעקנירט ַא יוװ

 :קנַאדעג ַא ךרוד רימ טילפ לענש-ץילב רעבָא .ןַאלּפ ןייז ןיא ןּפַאכוצנָא ךיז

 טעװ עזיו ןיימ ?ןעלגומשניײרַא ךיז ?ןּפַאכרעטנורַא ךיז רע טניימ סָאװ

 -סוריסייו ,ענדָארג רַאפ טשינ ןוא ,דנַאלסור ,עװקסָאמ רַאפ ןטליג ךָאד

 ךיא לע עשזיסָאװ -- טיזנַארט סלַא ןרירוגיפ רשפא טעװ ענדָארג ?דנַאל

 טשינ טשרע םעדכָאנ ןוא הנכס ןיא ןלעטש ךיז לעוו'כ ? ןָאטעגפיוא ןבָאה ָאד

 -עגנייא עקַאט ךיא בָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ) ? ליצ ןיימ ןכיירגרעד

 עזיוו יד ןָא םענ ךיא ןעוו טכַאמעג טלָאװ ךיא תועט ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןעז

 ,קיטכעדרַאפ ךיא (.ענדָארג ןיא ןגירקוצניירַא ךיז קעווצ ןטימ עװקסָאמ ןייק

 ידכ ןויסנ ַא רַאפ ןלעטש ,ןריפרַאפ וצ ךימ ןסיוא זיא רע זַא ,טשינ ,הלילח

 עקַאט רימ ליוװ רֶע זַא ליפ ךיא .ןעלדנַאה לעװ ךיא ױזַא יו ןעניפעגוצסיוא

 ןפוא ןטַאקילעד ַא ףיוא ךיז ריבורּפ ןוא רעייז םיא ךיא קנַאד .ןפלעה תמאב

 ,טָאבנָא ןייז ןופ ןעײרדסױרַא

 -נָא טשינ ךיא ןעק רעדייל --- םיא וצ ךיא גָאז -- שטנעמ רעביל ---

 -ערגַאב זיא ןליוּפ ןיא טייצ ןיימ .ןַאלּפ ןטגיילעגרָאפ ןלעבָאנ רעייא ןעמענ

 ,םורַא געט עכעלטע ןיא ןָא ךיז טביוה גנוטכילפרַאפ-רעטַאעט ןיימ ; טצענ

 ,גנוצ רעד טימ ךיא יירד --- ...תואצוה ערטסקע יד ....עװקסָאמ ןייק ןרָאפ

 חוכב טינ ךיוא ךיא ןיב ,טינ רימ סע טביולרעד טייצ יד סָאװ םעד ץוח

 ןפיט ןופ ךייא ךיא קנַאד .גנומעגרעטנוא עוויטַאלוקעּפס ַאזַא ןריפוצכרוד

 | .ןצרַאה
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 עדנוקעס עדעי טרעיודעג רימ רַאפ .ןגייווש ןיא ךיז ןעיצ ןדנוקעס

 טייג רע ;ןָא עדייב ךיז ןקוק רימ .סקַאמילק ןופ םוקנָא םעד ליפ ךיא .רָאי ַא

 טימ גָאז ַא טיג ןוא טרָאּפסַאּפ ןיימ רימ טגנַאלרעד ,לשיט-ביירש םוצ קירוצ

 : ןָאט ןקידנרידיצעד ַא

 יד ךיז טניפעג ,16 ,סָאג ַאקַאלּפ ףיוא ,עשרַאװ ןיא : סיוא ךימ טרעה --

 -רַאפ-טּפיוה םעד טלייצרעד .ןיהַא ךיילג טרָאפ .*סיברָאק רוטנעגַא עשילױּפ

 ,טלייצרעד רימ טָאה ריא יװ טקנוּפ ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו רעטלַאװ

 ןיא טלָאצעגניא טָאה ריא זַא גנוקיטעטשַאב ַא ןבעג ךייא טעװ רע ביוא

 רימ וצ ךיילג טמוק ,ענדָארג ןיא ןייז טעוו ריא סָאװ טייצ רעד רַאפ ןרַאלָאד

 .עזיוו ַא ןבעג ךייא לעװ ךיא ןוא

 ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ רעביא םיא ךיא גערפ 1 ענדָארג ןייק טקעריד --

 .רימ רע טרעכיזרַאפ -- ! ענדָארג ןייק טקעריד ,ָאי --

 .ןרעיוא עניימ טשינ ךיא ביולג --- 1 טנייה ךָאנ --

 | ! טנייה ךָאנ --

 : גערפ ןוא טומ טימ ןָא ךיז ךיא םענ ןײגסױרַא םייב

 לָאז ןעמעוו ףיוא ,רעהַא ןעמוקקירוצ ןעמוקסיוא ָאי לָאז רימ ביוא --

 !ןגערפכָאנ ךיז ךיא

 : ןדיישַאב טרעפטנע רע ןוא םינּפ ןייז ףיוא ךיז טזייוװַאב לכיימש רעטיירב ַא

 ,רָאדַאסַאבמַא ןשיטעווָאס םעד ףיוא ,רימ ףיוא ןגערפכָאנ ךיז טגעמ ריא --

6 
 ל

 ךיז ןיא ןיירַא יצ ךיא .ןסיורד ןיא סױרַא ךיז ךיא לקַאװ רעט'שוחיעצ ַא

 ןפיירגַאב ריבורּפ ךיא ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ןיימ ןרילומיטס וצ טפול עטלַאק יד

 ןשיטעװָאס םעד טימ טדערעג עקַאט ךיא בָאה :ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ

 ןטיבעג םיצולּפ רע טָאה סָאװרַאפ .טשינ רימ ךיז טביולג סע ? רָאדַאסַאבמַא

 זיא סָאד זַא ,ןייז לָאז ?עזיו ַא ןבעג וצ רימ טיירג זיא ןוא גנולעטש ןייז

 רע זַא טָאטשנָא ?ןרעװ וצ רוטּפ רימ ןופ ןפוא רעלעדייא ןַא ןעוועג טושּפ

 ךָאנ ןײרַא טלעוו רעד ןיא טַאלג ךימ רע טקיש ,עזיוו יד ןגָאזּפָא רימ לָאז

 ןיימ טסיזמוא זיא'ס זַא סיוארָאפ ןיא קידנסיוו ,*סיברָא; ןיא ריּפַאּפ ַא סעּפע

 ךיא רעבָא ןבעגסױרַא טשינ ריּפַאּפ ַאזַא טרָאד רימ טעװ ןעמ זַא ,החרט

 .ןכירק ןיוש רימָאל ,טייוו ױזַא ןכָארקרעד ןיוש ןיב ךיא ביוא : ךיז ייב טכַארט
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 ןריפ ךימ לָאז רע רעפָאש םעד טעב ןוא יסקַאט ַא ּפַאכ ךיא .רעטייוו ךיוא

 ."סיברָא; םוצ

 -עגנייא זיא ןוא ןינב ןטיובעגסיואזיינ ןסיורג ַא טמענרַאפ "סיברָא; רעד

 ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ ןעייר עגנַאל .רעגייטש רענַאקירעמַא ןַא ףיוא טנדרָא

 ידכ .םינינע ערעייז ןקידיילרעד וצ גנַאל ן'העש ןטרַאװ ןוא תורוש ןיא ןעייטש

 ןטריזיוו ַא ןעגנערב לכ-םדוק ןעמ זומ דנַאלסיױא ןייק טעליב-ןַאב ַא ןפיוק וצ

 ַא ךיוא ;יײצילָאּפ רעד ןופ גנוקיטעטשַאב-גנוריפפיוא עטוג ַא ןוא טרָאּפסַאּפ

 ןוא עטמַאַאב ייווצ ןציז שיט ןדעי ייב .שינעבױלרעד-רָאפסױרַא עלעיצעפס

 ערעדנַא יד ענייא ןטלָאװ ייז יו ,קורדנייא םעד ןכַאמ יז .ןריּפַאּפ יד ןרידיווער

 ייווַצ ךיילג ךיז ןעוװַאי ,ייז ייב ןח"אשונ טשינ סעּפע זיא םיוק ...טיורטעג טשינ

 ןיירַא ןעמ טלַאפ ןוא ...עקירעביא סָאד רעביא ןעמענ ייז ןוא ןטנעגַא-םייהעג

 םישדח עגנַאל טמענ סע ...,ךיג ױזַא טשינ ןיוש ןעמ טרָאפ ,טנעה יד ןיא ייז וצ

 .ץעגרע ןרָאפ ןענעק וצ ןטנעמוקָאד עקיטיונ יד סױרַא טגירק ןעמ זיב

 ןעלפייווצ וצ ןָא-ביוה ןוא *עקיײלָאק, רעגנַאל רעד ףיוא קוק .ַא ביג ךיא

 ןבעגוצפיוא יוװ יינספיוא ליפ ךיא ,"קוס9פ; םוצ ןעמוק ןענעק לָאמַא לעװ ךיא יצ

 ,קסע ןצנַאג םעד

 -- .לוק ַא ףיוא ןיילַא ךיז קיטומ ןוא הטרח ףכית ךיא בָאה -- ! ןיינ ---

 ! ןבעגרעטנוא טשינ ךיז לעוו'כ

 ַא זיא'ס .ןַאלּפ ןייק טשינ ךיוא זיא ןטרַאװ םתס זַא ,ןייא רעבָא עז ךיא

 "קרַאז ּפָאק םעד ןעיירד טשינ רעייז רימ ךיז טסולג סע .קע ןַא ןָא השעמ

 לייצרעד ךיא .םיא רינָאפעלעט ןוא ןפלעה טשינ ךיז ןעק ךיא רעבָא ,ןיקסוועש

 טעװ רע זַא וצ רימ טגָאז רע .ךיז ןיפעג ךיא ואוו ןוא וצ-טייג סע יוװ םיא

 ,ןטרַאװ ןוא קידלודעג ןייז לָאז'כ ,ןרינעוורעטניא דלַאב

 טזיײװַאב ךעלדנע .רעדיוו ןיוש טרַאװ ןוא ןליוק עסייה ףיוא יוװ ךיא ץיז

 ךָאנ ריא ייג ךיא .ןעמָאנ ןיימ סיוא טפור ןוא ּפערט יד ףיוא לדיימ ַא ךיז

 ,קָאטש ןטייווצ ןפיוא ָארויב ַא וצ ּפערט יד ףיוא

 -טנַא סיוא רימ טקערטש ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא ,ןַאמ רערַאד ,רעכיוה ַא

 { רָאפ ךיז טלעטש ןוא טנַאה ַא ןגעק

 ןשיסור ַא טימ ךימ טריטקַארט רע .טציז ,יקסווָאדַאס ןַאּפ ןיב ךיא --

 טניירפ ןעמַאזניימעג רעזנוא ןופ ןובשח ןפיוא םיחבש טפרַאװ ןוא סָאריּפַאּפ

 ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו םיא רעלקרעד ךיא .יקסוװעשקרַאז

 טרעטשינ ןוא רעביא יקסווָאדַאס ןַאּפ ט'רזח -- ?ענדָארג ,ענדָארג --
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 ןופ גנונעדרָארַאפ ןייק טשינ ןבָאה רימ !ןיינ --- .ןרושָארב עקינייא ןיא

 .דנַאלסור-סייוו ןגעוו ?טסירוטניא;

 ; םיא ייב ךיז טעב'כ .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק רעדיוו ןיוש רימ טרעוו'ס

 ןבעג וצ רימ קיליוװ זיא רָאדַאסַאבמַא רעשיטעווָאס רעד יװ גנַאל יױזַא --

 ענדָארג זַא ? ריא טריקיזיר סָאװ טימ ָאט ,הלבק רעייא ןופ ךמס ןפיוא עזיוו ַא

 ןפיוא ןקיטכענ ךיא לעוװ .ךיא סייוו ,ןטסירוט ןעמענוצפיוא טיירגעגוצ טשינ זיא

 סעּפע ןעמענטימ ךיוא לע ןוא --- םיא וצ טרילעּפַא ךיא בָאה --- לַאזקָאװ

 זיא'ס .ןרַאלָאד עמוס עקיטיונ יד ןלָאצַאב וצ טיירג ןיב ךיא .ןסע םוצ

 ! רימ טפלעה .טעטילַאמרָאפ ַא רָאנ ךָאד

 .הלבק ַאזַא ןבעג ךייא לעוו'כ ,טוג ,ונ -- |

 -ַאס ןַאּפ .רעטעילעמשטירּפ ַא ןציז ךיא ביילב רעפטנע ןקיזָאד םעד ןופ

 ףרַאד'מ עכלעוו ןריּפָאּפ עלַא יד ןעגנערבניירַא םיא לָאי'מ טעב יקסווָאד

 ,ןלָאצנייא םייב ןלעטשסיוא

 ףיוא רימ רע טרעלק -- ןטסירוט סעירָאגעטַאק ייווצ ָאד ןענייז'ס ---

 טלָאצ דנַאלסור ןייק עירָאגעטַאק עטשרע יד .סַאלק עטייווצ ןוא עטשרע --

 דנַאלסור-סייו רַאפ ףירַאט ןייק .םומינימ געט 10 רַאפ גָאט ַא רַאלָאד 5

 ןַא ךָאד טנייז ריא : ױזַא טָא ןכַאמ סע רימ ןלעװ .טמיטשַאב טשינ ךָאנ זיא

 .סעטָאלז ךָאד טנידרַאפ ריא ; טשינ ךָאד ריא טָאה טלעג ליפוצ ןייק ; רָאיטקַא

 רימ ןלעוו ; ןרַאלָאד ךס ןייק ןבעגוצסיוא ןעניגרַאפ טשינ ךָאד ךיז טנעק ריא

 ןוא ,םומינימ געט ייווצ רַאפ ,גָאט ַא רַאלָאד 12 ,עירָאגעטַאק עטייווצ יד ןכַאמ

 יווייס ענדָארג ןיא טעװ ריא .רַאלָאד 24 ןטסָאק ךייא טעוװ הנותח עצנַאג יד

 ?ןדירפוצ -- טלעג םעד רַאפ ןסינעג טשינרָאג

 טעב רע ןעוו .ךעלקילג ןיב ךיא ?רע טגערפ ןדירפוצ ןיב ךיא יצ

 טגנירּפש ץרַאה ןיימ ? טשינ ןעד ךיא ביג -- געט 10 רַאפ גָאט ַא רַאלָאד 5

 ,דיירפ ןופ שזַא

 ךיילג יז טקיש רע .ןריּפַאּפ עקיטיונ יד ןיירַא טגנערב עשרַאטערקעס ַא

 | ,סױרַא

 - ןופרעד ףרַאד יז -- רימ וצ רע טכַאמ -- ןלעטשסיוא ןיילַא סע לעוו'כ --

 ,גיוא ןטימ לטניּפ ַא רע טיג --- ...ןסיוו טשינ

 ץוט ןבלַאה ַא ףױרַא טּפַאלק ;ףרַאד'מ ואוו ןוא סָאװ ןײרַא טביירש רע

 ןיימ ךיא ןוא רַאלָאד 24 יד סיוא-לייצ ,רעטנוא ךיז ביירש ךיא .ןעלּפמעטש

 ףיוא קוק ַא לָאמַאכָאנ טיג יקסווָאדַאס ןַאּפ רעבָא .קיטרַאפ ןיוש ןיב ךיא זַא
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 ַא רע טיג -- !יַא :ּפָאק םייב ׂשזַא ךיז טּפַאכ ןוא עזיוו רעשיליוּפ ןיימ

 ןרָאפנײרַא לָאמנייא ףיוא קיטליג זיולב ךָאד זיא עזיוו עשילױּפ רעייא --- ךַאמ

 -- סייו ףיא ץרַאװש רימ רע טזייװַאב -- ןלױּפ ןופ ןרָאפסױרַא ןוא

 יד רעבירַא טרָאפ ריא יוװ ױזַא רעבָא ,ןיוש ךָאד ריא טנייז ןרָאפעגנײרַא

 ךיז ריא טעװ ױזַא יו ; לטב עזיוו יד טרעוו ,דנַאלסור ןייק ץענערג עשילױּפ

 -ערג רעד ףיוא גנערטש רעייז ןענייז ייז ? עשרַאװ ןייק ןרעקקירוצ ךָאנרעד

 .רעביא רע ט'רזח -- !גנערטש רעייז ,ץענ

 רע טָאה עיצַאקילּפמָאק רעיינ רעד טימ זַא ,טליפרעד יקסווָאדַאס ןַאּפ

 טכַארט רע .ןירַא דרע רעד ןיא ףיט למיה ןופ טרעדײלשעגרעטנורַא ךימ

 ַא ףיוא רעגניפ עקיצנייא טימ ןּפַאלקוצסױא ןָא רע טביוה ךָאנרעד ,עלייוו ַא

 רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןשילוּפ םעד וצ עטיב ַא --- ווירב ַא עקנישַאמ-ביירש

 םעד רימ רַאפ רע טצעזרעביא ,ןרָאװעג קיטרַאפ .עצינזוק ןיא ךַאװ-ץענערג

 : טלַאהניא

 רעקירָאײטרעדנוה רעד ןלױּפ ןיא טרעייפעג טציא טרעװ סע יו ױזַא

 ױזַא :ןעּפָאש קירעדערפ טסינַאיּפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןשילוּפ םעד ןופ לבוי

 רָאג ןופ ןגָאלָאקיזומ עשרַאװ ןיא גנורעייפ רעד וצ טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה'ס יו

 ךיז ףרַאד ,טסעג עשידנעלסיוא יד ןופ רענייא ,ךיא יו ױזַא ןוא ; טלעוו רעד

 ןטיײהנגעלעגנָא עקיטכיוו בילוצ ענדָארג ןייק געט עקינייא ףיוא ןּפַאכנײרַא

 רעד ןופ טנַאדנעמָאק םעד ,םיא רע טעב ,גנורעייפ רעד טימ תוכייש ןיא

 עזיו-רָאפסױרַא ןוא -רָאפנײירַא עקילָאמנײיא יד ןקוקרַאפ וצ ,ךַאװ-ץענערג

 ךיז לעוו'כ ןעוו ןטייקירעווש ןייק ןכַאמ טשינ רימ ןוא טרָאּפסַאּפ ןיימ ףיוא

 .ןרעקקירוצ

 ַא יװ ,ךיז וצ םיא קירד ןוא םורַא םיא ךיא ּפַאכ ,ךיז ןענעגעזעג םייב

 וצ סױרַא ךיז ךיא גָאי ,טנַאה רעד ןיא ןריּפַאּפ לטניב םעד טימ ,רעדורב

 ."למערקע םוצ ןריפקירוצ ךימ לָאז סָאװ ,יסקַאט ַא ןגירק

 ךָאנ ךיז גערפ ךיא .ץהעש-םַאנפיוא יד ךָאנ ןיוש ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 טמוק רע ,*טַארב שַאנ; ןטלַא ןַא םעניימ ףיוא יוװ ,רָאדַאסַאבמַא םעד ףיוא

 ךיא גנַאלרעד רעטרעוו ןָא ,רָאדירָאק ןיא ןייטש ןביילב רימ ןוא סױרַא ךיילג

 .ןריּפַאּפ לטניב עצנַאג סָאד םיא

 9 ,ןגרָאמ טמוק -- רימ רע טרעלקרעד -- טעּפש ןיוש זיא טנייה ---

 זיא לעיציפָא .ןעמונרַאפ ןייז ךיא לעװ רעטעּפש לייוו ,ירפרעדניא רעגײזַא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה 22

 לייוורעד .ףפָא ןייז טעוװ ריט יד רעבָא ,טכַאמרַאפ עדַאסַאבמַא יד ןגרָאמ

 | ,ןזייוו סעּפע ךייא ךיא לעװ ,רימ טימ טמוק

 טרירטסנָאמעד ןוא ריט-גנַאגנירַא רעװיסַאמ רעד ֹוצ וצ ךימ טריפ רע

 ןטנוזעג ַא ןבעג ףרַאד'מ ,רעװש ךיז טנפע ריט יד ,טעז ריא : רימ רַאפ

 טייג ,ןענעפע טשינ ריא טנעק רעמָאט -- ןָא רימ רע טזייוו -- ! ױזַא ,ּפעלש

 ,סוּפרָאק רעשירעטילימ רעד ןייא טייטש סע ואוו ןטרָאד ,עדייבעג רעד םורַא

 רע .רימ טימ ןדניברַאפ ךייא לָאז רע זַא ,"רעציפָא ינרושזעדג םעד טעב

 ,ןײרַא קירוצ טייג ןוא "ייב-דוג, ַא טימ ךיז טנגעזעג

 .עדנַארעװ רעד ףיוא ןייטש עלייוו ַא ךיא ביילב ,רעטּפעשעגסױא ןָא

 ,סױרַא רימ ןופ טגניז !ענדָארג ןייק עזיוו ַא -- עזיוו ַא גירק ךיא

 ןעמעוו רעבָא ; טַאהעג טינ ליומ ןיא גָאט ןצנַאג ַא בָאה'כ זַא ,ךיז ּפַאכ ךיא

 ךיא ילפ לעטָאה ןיימ וצ קירוצ !ענדָארג ןייק רָאפ ךיא ? ןעניז ןיא סע טגיל

 | ,לגיופ ַא יוװ ,ןטפול רעד ןיא שממ

 רעטיובעגסיואדיינ ַא -- לעטָאה דנַארג ןקיטכערּפ םעד ןיא ןייא ייטש ךיא

 טימ טייקידסוסקול ןוא טײקכעלמעװקַאב ןיא ןכיילגרַאפ ךיז ןעק סָאװ ,ןינב

 ,בוטילכמ טרָאד טגירק ןעמ .עּפָאריײא ןיא לעטָאה ןקיסַאלק-טשרע ןדעי

 -סער יד ןופ םענייא ןיא ןסעוצּפָא ןײגוצנײרַא דלודעג ןייק טשינ בָאה ךיא

 -יצ ןיא סייבוצ ןטכייל ַא ןגָארטפױרַא רימ לָאז'מ ךיא לעטשַאב ,ןענַארָאט

 .ירפרעדניא זיב ןטונימ יד לייצ ךיא .רעמ

 יא יא
 א

 ןוא עדַאסַאבמַא רעד ייב ןיוש ךיא ייטש רעירפ העש רעצנַאג ַא טימ

 ,ריט יד ּפעלש ןקרַאטש ַא ךיא ביג ,רעגייז ַא ןופ גנולק ןטניינ ןטימ .טרַאװ

 -רַאפ ןוא רעמיצ-םַָאנּפױא ןיא ךימ טעברַאפ ןוא טנפע עמַאד עטנַאגעלע ןַא

 "רושז עשיסור יד ןופ םענייא ןרעטעלב ךיא םענ טעטיזעוורענ ןופ .טדניווש

 ךיא זַא ,רעבָא ךיז ּפַאכ ךיא ,ךעלשיט יד ףיוא טײרּפשעגסױא ןגיל סָאװ ןלַאנ

 -ּפָא ןַא יו ,שיסור ןייק טשינ ײטשרַאפ ךיא זַא קורדנייא םעד טכַאמעג בָאה

 ץלַא ךיז טכַאד רימ .קירוצ לַאנרושז םעד קעװַא-גייל ַא ךיא ביג רעטירבעג

 ...רימ ףיוא גיוא ןַא טלַאה ןעמ זַא ,סיוא

 לקעּפ סָאד רימ טגנַאלרעד ןוא רָאדַאסַאבמַא רעד ןיירַא טמוק ךעלדנע

 -עגּפָא זיא ךעלטעלב יד ןופ רענייא ףיוא .טרָאּפסַאּפ ןיימ טימ ןטנעמוקָאד
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 ןיא העש 48 ףיוא קיטליג זיא סָאװ עזיוו ַא --- שיסור-סייוו ףיוא טלּפמעטש

 .ענדָארג

 ?ץזיוו רעד רַאפ ןלָאצַאב ךיא ףרַאד לפיוו ...ןיימ'כ ,..טסָאק לפיוו ---

 .(עּפָאריײא ןיא ןעמ טלָאצ סעזיוו רַאפ)

 ַא זיא סָאד -- .עיצקַאפסיטַאס טימ רע טלכיימש --- !לָאצּפָא ןייק ---

 ,דנַאברַאפ-ןטעװָאס ןופ הנתמ

 .ןליפעג עניימ ןקירדוצסיוא רעטרעוװ ןייק טשינ בָאה ךיא זַא ,ליפ ךיא

 .טײקרַאבקנַאד ןיימ םיא ןגייצרעביא ןגיוא עניימ ןיא ןרערט יד

 ,טעליבדןַאב ַא ןפיוק *סיברָא; םוצ ךיז ךיא גָאי ,ןגיוב ןופ לייפ ַא יו

 "וקוצ טעוו'ס זיב טרַאװ ןוא *עקיילָאקג רעגנַאל רעד ןיא קעװַא ךיז לעטש ךיא

 טעב ןוא טרָאּפסַאּפ ןיימ ןירעפיוקרַאפ-טעליב רעד גנַאלרעד ךיא .רימ וצ ןעמ

 ןגרָאמ רַאפ "ענדָארג עשרַאװ;, ןַאב רעד ףיוא ,סַאלק עטשרע ,טעליב ַא

 ,קירוצ-ןוא-ןיה ירפרעדניא

 ןַאמ ַא טימ ךרוד ךיז טעקשוש ,ןָא ךימ טקוק ןירעפיוקרַאפ-טעליב יד

 םעד טיול ...טנעה עריא ףיוא שממ טקוקעג ןוא ריא ןבעל ןסעזעג זיא סָאװ

 ,םייח ,טנוזעג טשינ ךָאנ ייז : ךיז וצ ךיא גָאז ,רעמינּפ ערעייז ףיוא קורדסיוא

 ...טשינ רעדיוו ןיוש טסרָאפ וד

 ןופ *לּפמעטש; רעד ןסָאגעגסױא טגיל סע ןעמעװ ףיוא ,הרבח ייווצ

 -סַאּפ ןיימ טימ ןריּפַאּפ עלַא וצ ןעמענ ייז .דלַאב ךיז ןעװַאי ,ןטנעגַא-םייהעג

 !ןעמעלַא ךָאנ ןיוש :ץרַאה סָאד רימ טמעלקרַאפיס .ּפָא ךיז ןגָארט ןוא טרָאּפ

 -עמַא ןַא יו ליפ ךיא ...טקיטכעדרַאפ ןָא ךימ ןעמ טקוק ןטייז עלַא ןופ

 -ָאװער-רעטנָאק ַא ייב טנַאה רעד ייב טּפַאכעג טָאה'מ ןעמעוו ,ןָאיּפש רענַאקיר

 עצנַאג סָאד ןרָאװעג סאמנ ןיוש זיא רימ ..."טעברַא לקיטש; רערענָאיצול

 .ןפָאלטנַא ךיא טלָאװ ,תוחור ידלַא וצ ןפױלטנַא ץעגרע ןעק ךיא ןעוו ...ליּפש

 .טרָאּפסַאּפ ַא ןָא ףיול ייג רעבָא

 רע .יקסווָאדַאס ןַאּפ ,"חישמ-ךאלמ, ַא יוװ ,ךיז טזייװַאב ּפערט יד ףיוא

 עסיורג ןיימ רע טנעקרעד םינּפ ןיימ ףיוא .ןעמוקוצ לָאז'ב ,רימ וצ טקניוו

 ,גנורעטיברַאפ ןוא גנושיוטנַא

 ץלַא זיא'ס -- ליטש ךימ רע טסיירט -- גנונעדרָא ןיא זיא ץלַא --

 לסיבַא ןעמונעג ךימ טָאה'מ -- טלכימשעג רע טָאה -- ָאי .טקידיילרעד

 בָאה ךיא רעבָא ? סָאװרַאפ ןוא ? ױזַאיװ ?טכער עכלעוו טימ : "לבמיצ, ןפיוא

 ןייג ייז ןלָאז ."רעטסנעפ עכיוה, יד ןופ טמוק עזיוו יד :סניימ ט'הנעט'עג
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 ךלַאב ךייא ןלעוװ ייז ,טינ טגרָאז .רָאדַאסַאבמַא םעד רעהרַאפ ַא ףיוא ןעמענ

 טשינ טלָאז ריא --- ּפַאכ ַא ךיז רע טיג --- ָאי ! ןזומ ייז ,.טעליב ַא ןפיוקרַאפ

 ריא זַא ,ןדלָאמעג ייז בָאה ךיא ,טלָאצ .סעטָאלז טימ ;ןרַאלָאד טימ ןלָאצַאב

 ... ןרַאלָאד ןליוו ייז לייוו ,סעטָאלז טימ טלָאצ ,לכש טָאה .סעטָאלז ָאד טנידרַאּפ

 סָאװ ,רעטשוטנַא ןַא .ןעמוקעגקירוצ זיא ןטנעגַא-םייהעג יד ןופ רענייא

 ןריּפַאּפ עלַא קירוצ רימ רע טיג ,"טכעה; ַא ןּפַאכ וצ ןעגנולעג טינ זיא םיא

 לָאצַאב'כ .טעליב-ןַאב ַא ןפיוקרַאפ רימ לָאז'מ טנדרָארַאפ ןוא טרָאּפסַאּפ .ןטימ

 סױרַא לענש ןטרָאד ןופ ךיז ּפַאכ ךיא .(ןרַאלָאד ןיא שוביש .ַא) סעטָאלז טימ

 ענדָארג-עשרַאװ;ק :ןבירשעגנָא טייטש סע ןכלעו ףיוא טעליביןַאב ןטימ

 ,*1960 ,ץרעמ ןט6 םעד רַאפ קיטליג -- קירוצ ןוא
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 עזיוו ןיימ עשרַאװ ןיא *דנַאברַאפ-רוטלוק , ןופ םירבח יד זייװַאב ךיא ןעוו

 ךימ טָאה'מ סָאװרַאפ "השק; זיא ייז ...ןושל ןָא ייז ןביילב ,טעליב-ןַאב ןטימ

 ךָאנ זיא סָאװ ,סנױזַא סעּפע טקיליװַאב ןוא "ללכה-ןמ-אצויא ַא רַאפ טכַאמעג

 ,גנורעלקרעד עקיטכירפיוא ןיימ ? ןגירק וצ ןעגנולעג טשינ םענייק טציא זיב

 טימ ףיוא ייז ןעמענ ,ןפוא ןלַאמרָאנ ַא ףיוא עזיוו יד ןגָארקעג בָאה ךיא זַא

 "וצסיוא טשינ ןילּפיצסיד ןופ הדימ ַא רַאפ סע ןטכַארטַאב ייז רעבָא .לפייווצ

 ... רדח ןופ ןגָאז

 ,טניירפ ןוא רבח ןטלַא ןייז וצ סורג ַא רימ טימ טקיש רַאילָאמס שרעה

 ַא ,הנתמ ַא ךיוא רימ טימ םיא טקיש רע .ענדָארג ןיא ,יקסווָאקייש רַאזַאל

 "מעק עשידיא יד ןופ עלָאר רעד ןגעוו ,ןענישרעד טשרע זיא סָאװ ךוב םעיינ

 רע ,ןּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןוא ןטנָארפ יד ףיוא -- המחלמ רעד ןיא רעפ

 רענדָארג רענעעזעגנָא רעד וצ לווירב ַא טימ סערדַא ןַא ךיוא רימ טיג

 ןיא עיצַאטוּפער ןוא טייקכעלנעזרעּפ ריא .יקצערָאװד הרש ,ןירענָאיצולָאװער

 | ,טרעכיזרַאפ רימ רע טָאה ,ןעמוק-ץינוצ רימ טעװ ענדָארג

 -רעביא ענדָארג ןייק ןרָאפ ןיימ ןגעוו סעיינ יד טָאה ןעמעלַא ןופ רעמ

 טימ טכַארטַאב ךימ ןוא טרעטיצעג שזַא טָאה רע ,למהרבַא רבח ןיימ טשַאר

 "עד-עװיַאק-ךע; רעד ןופ רעטלעטשרַאפ ַא ןעועג טלָאװ ךיא יו ,ךשח

 ;גנַאהרָאפ טייז רענעי ףיוא ןעלדנַאה וצ ױזַא יװ תוצע רימ טיג למהרבַא

 סָאד ביוא -- ןעגנערב וצ טשינ ןּפיל יד ףיוא וליפַא סָאװ ןוא ןגָאז וצ סָאװ

 רעד יז ןשיווצ ,רענדָארג ןופ ןעמענ ןָא רימ טיג רע ...בִיל רימ זיִא ןבעל
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 וצ ךימ ירפרעדניא ןעמוק וצ ךיז ןביילק עלַא .גנילירט לכימ רעליּפשיױש

 .עיצנַאטסדןַאב רעד ףיוא ןטײלגַאב

 ןפױלמורַא סָאד -- געט ייוצ עטצעל יד ןיא ןעגנובעלרעביא יד ךָאנ

 רעכיז ךיא בָאה -- עשרַאװ רעביא ןעײמשמורַא סָאד ,ןעָארויב יד רעביא

 ןוא ןלַאפקעװַא ךיא לעװ רעמיצ-לעטָאה ןיימ ןיא קידנעמוקניײרַא זַא ,טניימעג

 רעטיצ'כ .ןשיק סָאד ןרירַאב .טעוװ ּפָאק ןיימ יו ךיג ױזַא ןרעוו ןפָאלשטנַא

 ךיא גָאז .ןַאב יד ןקיטעּפשרַאפ ןוא ןפָאלשרַאפ טשינ ,םולשו-סח ,לָאז ךיא

 ךיא דימ יו רעבָא .טייצ רעטמיטשַאב ַא ןיא ןקעוופיוא ךימ לָאז'מ זַא ,ןָא

 ,רעגעלעג ןיימ ףיוא ךיז רעגלַאװ ךיא .ףָאלש ןייק טשינ ךימ טמענ ,ןיב

 ,טשינ ךיז טפָאלש'ס .גָאט רעקיטכענ ַא -- ןטייווצ םוצ טייז ןייא ןופ ךיז יירד

 ףיוא יו ךימ ןגָארט ייז .ןעקנַאדעג עניימ ןעמיוצ טשינ ןפוא-םושב ןעק'כ

 -לענש רעשיפַארגָאטַאמעניק טימ .טײהנעגנַאגרַאפ רעטייוו רעד ןיא ןעלגילפ

 טלָאװ ץלַא יו ,ןרָאי ענעפָאלרַאפ יד ןגיוא עניימ רַאפ ךיז ןעלקיװטנַא טייק

 טניז ייברַאפ ןרָאי עשימרוטש קיצכעז דלַאב ןיוש ...ןעוועג ןטכענ טשרע

 .ענדָארג טָאטש-ןריובעג ןיימ ןיא ןעמוקעג טלעוװ רעד ףיוא ןיב ךיא

 ...רָאי קיצכעז דלַאב



 2 לטיּפַאק

 ענדָארג

 ץעכיוה ןשיװצ טגיל ענדָארג טָאטש-ןריובעג ןיי

 -לעו טימ טלגנירעגמורַא זיא ענדָארג .ןלָאט עפיט ןוא גרעב

 ַא טימ טליהעגנייא ןוא רעמייב-עזָאירעב עטכידעג ןופ רעד

 עקידלּפַאצ ,עשירפ .רעדלעפ ענירג ,עטיירב ןופ קעדוצ

 עלָאמש .גרעב עכיוה יד ןופ הקיני רעייז ןעיצ סעצינערק

 גנעל רעד ךרוד ךיז ןעלגנעלש ןוא ןלַאפ-רעסַאװ יוװ ךיז ןסיג ךעלעקשטיר

 ןשירָאטסיה םעד וצ ,סוגסיוא םוצ ךיז ןעיצ ןרעסַאװ עלַא .טָאטש ןופ טיירב ןוא

 ,(טָאטשרעפ) טָאטשרָאפ ןוא טָאטש ףיוא ענדָארג טלייטעצ סָאװ ,"ןַאמעינ; ךייט

 ענדָארג טרירוגיפ םוטנדיא ןשיװטיל-שילױּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא

 טרעדנוהרָאי ןטניינ ןיא ךָאנ זַא ,הרבס ַא זיא'ס .טרעדנוהרָאי ןטפלע םעד טניז

 ןבָאה עכלעוו ,םיטבש עשיווטיל יד .ענדָארג ןיא ןדיא ןעוועג ןיוש ןענייז

 "טיל רעייז ףיוא .*סָאדרַאג; ענדָארג ןפורעג ןבָאה ,טנגעג ענעי טנױאווַאב

 ןעועדָאה ףױא ץַאלּפ רעטמױצעגּפָא ןַא :טנימעג סע טָאה ןושל ןשיװ

 .ןסּפעש

 ןטימ תוכייש עטקעריד ַא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוקָאד עכעלטפירש עטשרע יד

 עלעיצעּפס ןענייז ןטנעמוקָאד יד .1289 : טױיטַאד ןענייז ,בושי ןשידיא רענדָארג

 -סיורג ןשיווטיל םעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,ןעגנונעדרָארַאפ

 רַאפ סעיגעליווירּפ עקיטכיוו עסיוועג ןגעוו ,דלָאטיװ רעדנַאטקעלַא טשריפ

 ןענייז ענדָארג ןיא זַא ,ךיוא ןקיטעטשַאב ןטנעמוקָאד יד .ןדיא רענדָארג יד

 -תיב םענעגייא ןַא ןיוש ןגָאמרַאפ ייז .תוחּפשמ עשידיא 80 זיב 60 ןופ ןַארַאפ

 ןגָארט וצ טכער ַא ייז ןבָאה רַאפרעד ןוא םילוח-תיב ַא ,םלוע-תיב ַא ,שרדמ

 ,הליהק עשידיא ןעמָאנ םעד

 טריקסיפנָאק ןעמ ןוא טָאטש ןופ ןבירטרַאפ ןדיא יד ןרעוו 1495 רָאי ןיא

 "וצקירוצ ךיז ייז ןעמ טביולרעד 1503 רָאי ןיא טשרע .סטוג ןוא בָאה רעייז

 .ענדָארג ןייק ןרעק

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא בר ַא ןעמענוצפיוא שינעביולרעד יד

 ןיא .ליז ,ָאריּפַאש ןתנ 'ר ןעוועג זיא ענדָארג ןיא בר רעטשרע רעד ,7
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 ותוכז ,הפי יכדרמ 'ר םלוע-ןואג רעד תונברה-אסכ םעד טמענרַאפ 1572 רָאי

 ןרעטנוא טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ףיוא טסואווַאב זיא רעכלעוו ,ונילע ןגי

 ,"שודקה-שובלג רעד רעדָא ,"םישובלהילעב; ןעמָאנ

 טָאטש -ןריובעג ןיימ ןיוש טמענרַאפ טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא ןט17 ןיא

 עשיווטיל ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשימָאנָאטױא רעד ןיא טרָא ןקידובכב ַא רעייז

 רענדָארג רעד ,"לארשיב-םאו'ריעג ןַא יו טנעקרענָא טרעוו ענדָארג .ןדיא

 -רה, : טשטייטעגסיוא טרעוו הנדרוה .רעטנעצ-הרות רעקיטכיוו ַא טרעוו בושי

 יד ןופ טָאטש יד -- ?םירוביגה ריע, :טלטיטַאב ךיוא טרעװ יז ."ינודַא

 ,ןדלעה

 ,םישוריג טדיימרַאפ ,תוריזג ּפָאטטיירש הליהק עשידיא רענדָארג יד

 "טולב יד ןופ םזיטַאנַאפ ןדליו םעד טפמעקַאב ,םילובלב-טולב ּפָא-טיירטש

 ןברק ַא ,רעריטרַאמ רענדָארג עטשרע יד ןופ רענייא .ןטיאוזעי עקיטשרוד

 עשיגַארט יד .ווָאלָאברעװ המלש 'רב רזעילא 'ר ןעוועג זיא ,םד-תלילע ןַא ןופ

 רָאי ןיא .טלעוו יד טמערוטשעגפיוא עכָאּפע רענעי ןיא ךָאנ טָאה שינעעשעג

 ,ע'רוכיש רעטנזיוט ןופ ןגיוא יד רַאפ טָאה ,תועובש גָאט ןטייווצ םעד ,0

 טקַאהעצ ןוילת רעטדיײלקעג טיר ַא ,רעקוקוצ עכעלטסירק עטעילוהעצ

 ןופ םירבא יד .שודקה רזעילא 'ר ןופ ףוג ןקידעבעל םעד טלטרעפעצ ןוא

 עכױה ףױא ןעגנַאהעצ ןטיאוזעי יד ןבָאה רזעילא 'ר ןקידלושמוא םעד

 דחוש ןסיורג ןוא תונלדתש ליפ ךָאנ ,טָאטש ןופ ןקע ריפ עלַא ןיא סעּפולס

 עקילייה יד לארשי-רבק וצ ןעגנערב וצ הליהק רעשידיא רעד ןעגנולעג זיא

 טיהעגּפָא דימת ןבָאה ןדיא רענדָארג ,ווָאלָאברעװ ןופ רזעילא 'ר ןופ םירבא

 -קילייה ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב זיא רבק ןייז .שודק םעד ןופ טײצרָאי םעד

 ףיוא ןעמוקעג ןעמ זיא הרצ-תע ןַא ןיא .תורבקה-תיב ןטלַא םעד ףיוא םוט

 .העושי ַא ןטעבסיוא רבק ןייז

 רעד ןופ טָאטש-רעטומ יד ענדָארג טרעוו טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ ףוס ןיא

 טמַאטש ענדָארג ןופ .עטיל ןיא יירעקורד-רעכיב רעשידיא ןוא רעשיאערבעה

 ךיז טָאה יירעקורד יד ,*םָאר םיחַאהו הנמלַאה, יירעקורד עטסואווַאב יד ךיוא

 .ענליוו ןייק ןבילקעגרעבירַא רעטעּפש

 ,טכַאמ רעשיסור רעד רעטנוא רעטנורַא ענדָארג טלַאפ 1795 רָאי ןיא

 ןיוש טלייצ 1816 רָאי ןיא ,תושפנ עשידיא 2,000 ןופ ןיוש טיײטשַאב בושי רעד

 טגָאמרַאפ 1906 רָאי ןיא ןטסירק 1,451 זיולב ןוא ןדיא 8,422 ענדָארג

 קיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ןופ גנורעקלעפַאב ַא ןיוש (גנולייצ-קלָאפ ַא טיול) ענדָארג
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 עיצרָאּפָארּפ רעניילק ַא טימ ןדיא קיצניינ-ןוא-ןייא ןוא טרעדנוה ,טנזיוט

 עשידיא טייהרעמ רעסיורג רעקיזָאד רעד טימ .ןסור ןוא ןקַאילָאּפ ,רעניווטיל

 .טָאטש רעשידיא ַא רַאפ טנכעררַאפ ענדָארג טרעוו רעניואוונייא

 -ַאפ טעדנירגעג ,עירטסודניא טכַארבעגניײרַא טָאה וויטַאיציניא עשידיא

 -טפַאשטריװדנַאל ןוא -לדנַאה ךיוא ,ןכעצ טלקיװטנַא ןוא טריזינַאגרָא ,ןקירב

 ."טינשכרוד טָאה קירבַאּפ-קַאבַאט ןוא -ןסָאריּפַאּפ ס'יקסוועשערעש ,סעשזנַארב

 יקסוועשערעש יד .ןעיורפ ןוא רענעמ טרעדנוה-ןצכַא םורַא טקיטפעשַאב ךעל

 -קודָארּפ ןוא עטסערג יד ןופ ענייא יו טסואווַאב טרעוו עמריפ-ןסָאריּפַאּפ

 ,דנַאלסור ץנַאג ןיא ןקירבַאפ עטסוויט

 ,גרעב עקימורַא יד קנַאדַא ,גנוטסעפ-רוטַאנ עקיטכיוו ַא יו ,ענדָארג

 "דנַאל ןוא סעּפַאמ עשירעטילימ יד ףיוא טקנוּפ-ךיוה ַא יו טנידעג דימת טָאה

 ליפ ענדָארג זיא ןרָאי רעטרעדנוה יד ןופ ךשמ ןיא ,ןלױּפ-חרזמ ןופ ןטרַאק

 ,ןטשריפ-סיורג עשיווטיל ,סעשטיטכַאילש עשיליוּפ ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ לָאמ

 -ירק ןופ רעגנירדניירַא ערעדנַא ךָאנ ןוא סרעזייק עשיסיירּפ ,ןזַאינק עשיסור

 ןופ ,טכַאמ וצ טכַאמ ןופ ןעגנַאגרעביא ןוא תומחלמ עטּפָא יד .תוכולמ עשירעג

 דימת ןבָאה ,רערעדנַא רעד וצ גנוריגער ןייא ןופ ,ןטייווצ םוצ הררש ןייא

 רעשידיא רעד ןופ *סקניּפ, םעד ןיא עטכישעג רעטעלב עקיטולב ןבירשרַאפ

 | .ענדָארג ןיא הליהק

 עשטייד יד ןעוו ,1943 ץרעמ ןט12 םעד זיב 1289 רָאי ןופ : לכה"ךס ןיא

 הליהק עשידיא יד טָאה ,"ןייר-ןעדויא ענדָארג טרעלקרעד ןבָאה סעיטסעב

 "רַאפ ןוא תושיגנ רועיש ַא ןָא ןופ םתוח ןקיטולב םעד ךיז ףיוא ןגָארטעג

 ןוא טרינָאיצקנַאס -- ןייּפ ןוא דרָאמ ,רעדעב-טולב ןוא םישוריג ,ןעגנוגלָאפ

 ןײלַא רעשרעה עטבלַאזעג יד ןופ טריפעגכרוד

 יש
 עינרעבוג ַא ןעוועג ענדָארג זיא ,ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא ןיב ךיא ןעוו

 רעשרעה רעטצעל רעד טָאה טריגער .עירעּפמיא רעשיסור רעסיורג רעד ןופ

 -ָאקיג .רעטייווצ רעד יײלָאקינ רַאצ :עילימַאפ-ווָאנַאמָאר רעשירַאצ רעד ןופ

 רעטליֹופרַאֿפ ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא ןָארט רעקידנעלקַאװ ס'עקייל

 טָאה עיטסַאניד-װָאנַאמָאר עקירָאי-טרעדנוה-יירד יד .עקילק רעשיטַארקָאטָא

 סעקינ'האמ-ץרַאװש יד .קלָאפ עשיסור עצנַאג סָאד טפַאלקשרַאפ ןטלַאהעג

 ןוא ןטענָאיַאב עקסטַאדלָאס טימ טכַאמ עטריטּפורָאק רעייז ןטלַאהעגנָא ןבָאה



 29 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורָא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -סיכרַאנָאמ יד רעטנוא טלּפַאצעג ךיז טָאה דנַאלסור ץנַאג .סעקיײגַאנ עקצַאזָאק

 -יוא רעייז טצונעגסיוא ןבָאה סעקוװַאיּפ-גנוריגער עקידנגיוז יד ,לוויטש עשיט

 יעב; :גנוזָאל רעד טימ .תונז ןוא תורכיש ,הליזג ןוא ביור ףיוא טעטירָאט

 ןרָאצ םעד ןליטש וצ טכוזעג רעגיוז-טולב יד ןבָאה ,(ןדיא גָאלש) * וװָאדישז

 ."לזאזעל-ריעשק םעד רַאפ ןדיא םעד טכַאמעג ןוא ןומה ןשיסור םעד ןופ

 ףיוא טנענימָארּפ ןעגנעה טזומעג טָאה רעבָא "םיכלמל העושת ןתונה; רעד

 ךָאנ דלַאב ,בוט-םוי ןוא תבש .םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלַא ןופ טנעוו יד

 -ימ; ןלעיצעּפס ַא ןעגנוזעגסיוא םיררושמ יד טימ ןזח רעד טָאה ,הרותה-תאירק

 -ַאצ רעד רַאפ ,שטיוועיײלָאקינ ײלָאקינ ,*ַאקשויטַאב-רַאצ, םעד רַאפ *ךרבש

 רעד רַאפ ןוא יעסקעלַא ,"רצע-שרויק םעד רַאפ ,ַאנווָארָאדָאיפ ַאירַאמ ,ַאניר

 ,החּפשמ יודוה-םוריג רערעטסניפ רעצנַאג

 ןעמונעג ןטַאט םעד טָאה עמַאמ ןיימ

 תעב ,*קיטילָאּפ-טלעוו, ןייק ןופ טסואוועג טשינ ןבָאה עמַאמ-עטַאט עניימ

 -ַאב טלָאוװמ ןעוו זַא ,ןייז ןָאק'ס .טכַארבעג טלעװ רעד ףיוא ךימ ןבָאה ייז

 ךיא טלָאװ ,טלעוו רעשיטָאַאכ ַאזַא ןיא ?ןעניישרעד, וצ *המכסה, ןיימ טפרַאד

 רעבָא ךָאד טייטש ...קילג סָאד ייס ןוא דובכ םעד ייס ןעוועג לחומ רעכיז

 ,עלעשטנעמ ,וטסרעוו דלַאװעג טימ ,"דלונ התא ךחרכ לע; :ןבירשעג שוריפב

 ,1902 רָאי ןיא ,טסוגױא ןט11 םעד ןופ ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא זיא .ןריובעג

 ןטײּפמורט ןָא ןוא ןרַאפנָאפ ןָא !ָאד ןיב'כ !יננה :טייצ-בָאב-העשת םורַא

 ,ןדייז ןיימ ןייז וצ םוקמ-אלממ ,עניב-טלעוו רעד ףיוא טעװַאיעג ךיז ךיא בָאה

 רעייז ךיז טָאה ןעמַאמ ןיימ .ןרָאװעג רטפנ טייצ רעד ךרוד ,ךעבענ ,זיא סָאװ

 רעד ןרָאװעג ךיא ןיב -- ה"ע ,םייח ןטַאט ריא ךָאנ ןעמָאנ ַא ןבָאה טלָאװעג

 , .. טַאדידנַאק

 טָאה רע ."אבה-ךורב; ןטלַאק ַא טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה עטַאט ןיימ

 טלָאװ ,לדיימ ַא ןריובעג רעוװ ךיא ןעוו !"הבוטל-וז-םג, ַא טימ טסיירטעג ךיז

 ...רעגרע ךָאנ ןעוועג

 קודצ 'ר לחומ רעד .תירב ןכָאנ זיב ןטלַאהעגנָא ןבָאה "ס'בוט-לזמ, יד

 ןָאטעגּפָא .ןבעל וטסלָאז טולב ןייד ןיא) "ייח ךימדב; :טלגרָאגעצ ךיז טָאה

 'רב םייח ,לארשיב ומש ארקיוק :ןעגנוזעצ ךיז רע טָאה ,"עקינייז, סָאד
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 טזָאלעג ןוא "ךרבש ימ, ןקיטכיר םעד טכַאמעג רימ טָאה רע .*רתלַא-םהרבַא

 רימ וצ רעגניפ ַא םענייז ןופ ןייוו-עקנישזָאר ןּפָארט רָאּפ ַא ןפירטרעטנורַא

 ןָא טמוק טייקסיז ןּפָארט רעדעי יוװ ױזַא :שינערעהוצנָא ןַא .ןיירַא לקסיּפ ןיא

 ןייק ךיוא םתסמ ךיא לעװ ,םירוסי ןוא ןרערט ,טולב ןופ םי ַא טימ ןדיא םעד

 ..."ןקעל טשינ קינָאה;

 גנירעה טימ ןסיברַאפ *! םייח ,םייחל, ןעקנורטעג ןבָאה םינכש ןוא החּפשמ

 ךיז טָאה םעד טימ ןוא -- *ןוזמה-תכרב טשטנעבעגּפָא ,ךעלכיק-רעייא ןוא

 ..."טעקנַאב, רעטשרע ןיימ טקידנערַאפ

 -מעשט; ַא ןעוועג ךיא ןיב ,טלייצרעד רימ טָאה עמַאמ ןיימ יוו קילדעוװ

 -עגנָא ךיז ךיא בָאה ןריובעג ןיימ ייב דלַאב ןוא ,רעיירש ַא ,רענייוו-*ןָאיּפ

 עבט ַא טַאהעג בָאה'כ ..."ַאולפמַא ןשיטַאמַארדא ַא ףיוא ןדיינש ןביוה

 עטסעב עניימ ...ץלימ ַא יו ןרעוו יולב זיב ןייוועג ןופ ןייגרַאפ וצ ךיז

 רעד טעשטומעג ...טכַאנ רעד ןטימ ןיא ןבעגעגּפָא ךיא בָאה ?ןטרעצנָאק;

 רימ ןבָאה רעטסעוװש ןוא רעדירב עניימ .ןטַאט םעד טעשטוקרעד : ןעמַאמ

 טזָאלעג טשינ םענייק בָאה ךיא ..."ןבעל עקיבייא, סָאד ןשטנואוועג רָאג

 עקיטכַאנייב,א יד-טָא ןרעו סאמנ ןײלַא רימ טגעלפ סע זיב ,גיוא ןַא ןכַאמוצ

 ךעלסיבוצ ...ןפָאלשנײא רעטישלח'רַאפ-בלַאה ַא געלפ'כ ןוא ?ןעלקַאטקעּפס

 "נעמ ,דלַאװעג טימ) "יח התא ךחרכ לע; םעד וצ טניואוועגוצ ךיז ךיא בָאה

 טכַאמעג "םולש; ךיא בָאה טסורב ס'עמַאמ רעד קידנעיצ ןוא (וטסבעל ,עלעשט

 רעד זיא רשפא !ןלַאפרַאפ --- ָאד ןיוש ךָאד ןיב'כ ,אלימ : לרוג ןיימ טימ

 ןעמ טעװ -- ןבעל טע'מ ? םיא טלָאמ ןעמ יו ,ץרַאװש ױזַא טינרָאג לווייט

 סעּפע ךָאד ןיב ךיא ?הרירב רעדנַא ןַא ןעד בָאה'כ !ןבעל ךָאד זומ'כ .ןעז

 ! םייח -- ןדייז ןיימ ךָאנ ןעמָאנ ַא

 יא

 ,דצ ס'עמַאמ ןיימ ןופ ,עבָאד עבָאב ןיימ ןוא ווָאגניליש םייח עדייז ןיימ

 םעיינ םעד סיואיגנעל ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,דלעפ קיטש ַא טגָאמרַאפ ןבָאה

 יגעוו רעצישזדנַארג ףיוא ןענופעג ךיז טָאה םלוע-תיב רעיינ רעד .םלוע-תיב

 ."טלעוו-יינ, רעדָא ,"דלעפ, ןסייהעג טָאה טנגעג יד .טָאטש ןרעטניה טעה

 ענדָארג ןיא) טיירפעג ךיז ןבָאה החּפשמ ןייז ןוא רע ואוו ,עלעקזייה ס'נדייז ןיימ

 "עג זיא ,(טיירפעג ךיז טגָאזעג ,(טניואוועג} טנייװעג טָאטשנָא ןעמ טָאה

 ױזַא יו .םלוע-תיב ןופ דנַאר ןפיוא בלַאה ןוא דלעפ ןפיוא בלַאה ןענַאטש
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 טָאה גנַאל"ןרָאי .טשינ ךיא סייוו ,"רעציזַאב-דנַאל; ַא ןרָאװעג זיא עדייז ןיימ

 רעשיטָאטש רעד טימ טּפשמ'עג ךיז ,םישרוי ענייז רעטעּפש ןוא ,עדייז ןיימ

 לָאז'מ זַא טלָאװעג טָאה טָאטש יד ."עינעמיא , רעד ןגעוו *עינעלװַארּפוא;

 -עבַאר יד יװ טרעהעג ייז טָאה עדייז רעד .חטש םעד רַאפ *עדנערַא; ןלָאצ

 יד טָאה רע :סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז ןוא עקיּפָאק ַא טלָאצעג טשינ :ץַאק

 "יש יד וצ טרעהעג קעטנָאיַאמ רעד ןוא ןדליג ךכו"ךכ רַאפ טפיוקעג הלחנ

 | ! תורוד-רודל --- סווָאגניל

 "האיצמ, יד לפיוו רעמ ןדייז םעד טסָאקעגּפָא טָאה ךיז "ןעידוס, סָאד

 ךיז ןזָאל סָאװ עקינעי יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע רעבָא .ןעוועג טרעוו זיא

 ,ּפיצנירּפ ןיא ןעגנַאגעג םיא זיא'ס ; עשַאק רעד ןיא ןעיײּפש

 ערעייז טימ עבָאב יד ןוא עדייז רעד עלייוורעד ןבָאה ,קידנ'טּפשמ ךיז

 דנַאר ןפיוא "דלעפ, קיטש סָאד טלדנַאװרַאפ רעטכעט ריפ ןוא ןיז יירד

 ,יק רָאּפ ַא טלדנַאהעגנייא טָאה'מ .ןטרָאג ןרַאבטכורפ ַא ןיא םלוע-תיב ןופ

 זיא רשוע רעסיורג ןייק ,תמא .הנויח ןגיוצעג םעד ןופ ןוא רעניה רָאּפ ַא

 ןעמ טָאה ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא רעבָא ,ןרָאװעג טשינ עקַאט עדייז ןיימ

 -תיב עקידנקעמש !?טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה רעמייב-טכורפ ןייק ?טַאהעג

 זיא סעבלוב ןוא גייצנירג ,סקיכלימ ? םניחב ןגָארקעג ןעמ טָאה טפול-םלוע

 טָאה ?ןענוגרַאפ ךיז ןעמ טָאה בוט-םוי ןוא תבש ףיוא ףוע ןַא ? בורל ןעוועג

 ךיז ןוא "תוומה-ךאלמ; םעד ןופ זָאניעמַאס רעד רעטניה טבעלעג ךיז ןעמ

 .י.ןדע-ןג ןיא הוח ןוא םדָא יו טליפעג

 "עג עבָאד עבָאב יד טָאה -- !ןעמוקנָא טשינ םענייק וצ ףרַאד'מ יבַא

 ןענייז ,ןשַאװעג טשינ טנעה יד בָאה ךיא סָאװ םעד קנַאד ַא -- .טקידערּפ

 יד רַאפ ןעמ ףרַאד ןבָאה ארומ ? םייח:תיב רעד ,יַא ,ךיילג ןטייל טימ רימ

 ה"ב רימ ןעמוק םינכש ערעזנוא טימ --- טריּפָאזָאליפ יז טָאה -- עקידעבעל

 "ניז סָאד .םינכש ערעזנוא ןרעו ןזומ עלַא ךָאד ןלעװ ףוס-לכ-ףוס .,סיוא

 ,רעטעּפש רעדָא רעירפ ?זיא סע ןגרָאמ סנעמעוו ןעד טסייוו עלעשטנעמ עקיד

 ...ןלייא ריפ ןופ הריד ַא : ךיילג ןעמעלַא רַאפ טיירג זיא'ס ,ךייר יצ םערָא

 םעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,םלוע-תיב רעטלַא רעד

 ןױש זיא ,ףיוה-לוש םעד ןוא עציורט ןשיװצ ,לַאטרַאװק ןשידיא ןעמערָא

 טייז ןייא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה םלוע-תיב ןופ דנַאר ןפיוא .טלופרעביא ןעוועג

 עקיזדרוי וצ טריפעג טָאה ּפָארַא-גרַאב רעפיט ַא ןוא לסעגיןימלע-תיב סָאד

 ךיז טָאה'מ ןכלעוו טימ ,ענדָארג ןיא לַאטרַאװק רעטסמערָא-עמַאס רעד --
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 -ליַּפש ַא יו טנידעג ךיוא טָאה םלוע-תיב רעטלַא רעד ...טסיורגעג טשינ

 ןיא טליּפשעג טרָאד ךיז טָאה'מ .דנַאטש ןעמערָא ןופ רעדניק רַאפ ץַאלּפ

 "תומחלמ, עטפָא יד רַאפ דלעפטכַאלש ַא יװ ןוא רעביור ,ןטַאדלָאס ,עקליּפ

 ןבָאה "רעגניפ עקּפעל, טימ "הרבח עטַאלב, .טָאטש ןופ םיצקש יד טימ

 ןבָארגַאב וצ ףיױא ,"הנילמא ַא טימ יו ,םלוע-תיב םעד טימ טצונַאב ךיז

 ףיוא ןעגנולעג זיא "רבד-לעב,; םעד ןעוו .םיצפח עטנ'חקל'עג יד ןטרָאד

 םלוע"תיב ןפיוא ןּפַאכוצפױרַא ךיז "ןתמ-אשמ; ַא ךָאנ טונימ רעסייה רעד

 טגעמעג ךָאנרעד ןיוש ןעמ טָאה -- עקיזדרוי ןייק ּפָארַא-גרַאב ןטרָאד ןופ ןוא

 יו ןרָאװעג טכַארטַאב זיא םלוע-תיב רעטלַא רעד ...גָאט ןקיטכענ םעד ןכוז

 .טָאטש ןופ ןבעל ןכעלגעט ןיא גנוניישרעד עכעלריטַאָנ ַא

 טשינ זיא טָאטש רעד רעטניה םלוע-תיב םעיינ םעד וצ ןעמוקוצוצ

 עציורט טימ טשרעוצ טּפעלשעג ךיז טָאה ןעמ .ןכַאז עגנירג יד ןופ ןעוועג

 ,ףױרַא-גרַאב ס'יקצולס טימ ךָאנרעד ,דָאב ס'יקסווָארדיס יײברַאפ ,ּפָארַא-גרַאב

 טָאה רעמוז ,*טָארַאב-ס'טָאגק ףיוא ןעגנַאגעג ןיוש ןעמ זיא ןטרָאד ןופ ןוא

 זיב .ןעיינש עפיט ןיא -- רעטניוו ןוא ,סעטָאלב עפיט ןיא טעשזדָארבעג ןעמ

 -עגכרוד ךיוא ןיילַא רעירפ ןעמ זיא ,םלוע-תיב םעיינ םוצ ןעגנַאגרעד זיא ןעמ

 ןפרָאװרַאפ ַא : טנגעג רענעי ןופ טכייוועג ןבָאה ןדיא ..."רבקה-טוביחפ ןעגנַאג

 ןייק ןעזעגנָא טשינ ןעמ טָאה ,טרָאד ןוא ָאד סעקטַאכ רָאּפ ַא ץוחַא .לקניוו

 ...רעטניוו -- רעבָא ,רעמוז יו רעמוז .שטנעמ-תרוצ

 ,טייצ רענעי ןופ ןדָאזיּפע עװַאקישט רעַייז ןלייצרעד טרעהעג בָאה ךיא

 : טלייצרעד רימ עטַאט ןיימ טָאה היהש-השעמ יד

 טַאדידנַאק רעד טָאה ,"אשידק-הרבח; רעד ןופ דילגטימ ַא ןרעוו וצ ףיוא

 ,טײקיזָאלקערש ןוא טייקטסיירד ןופ *ןעמַאזקע; ןַא ןטלַאהסיוא טזומעג רעירפ

 טכַאנ רעד ןטימניא ןיילַא רעקנינייא ןריצַאּפשכרוד ךיז ןליופַאב םיא טָאה'מ

 טפרַאדַאב רע טָאה ,ןעוועג ןטרָאד זיא רע זַא ןמיס ַא יו ןוא .םלוע-תיב ןפיוא

 ןיא .ץַאלּפ ןטנכייצעגנָא-רעירפ ַא ףיוא דרע רעד ןיא ןקעטש ַא ןּפַאלקנײרַא

 ס'טַאדידנַאק םעד ףיוא טזָאלרַאפ טשינ ךיז ןעמ טָאה רעבָא ן'תמא רעד

 .עגדָארג רַאפ טשינ ,"םלעכ; רַאפ טסַאּפעג רשפא טלָאװ סָאד ...תונמאנ

 -סופ ס'טַאדידנַאק םעד ןעגנַאגעגכָאנ זיא הרבח עגנוי ןופ טעטימָאק ַא

 ...תומילשב עיסימ ןייז ןריפכרוד לָאז רע זַא ,גיוא ןַא ןטלַאהעג ןוא טירט

 טימ *טַאיק ַא דָארג ,אשידק-הרבח רעד רַאפ ןטַאדידנַאק יד ןופ רענייא

 ןריפוצכרוד םלוע-תיב םוצ טכַאנ ןטימניא טריצַאּפשעגקעװַא ךיז טָאה ,רענייב
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 רעד ןיא ןקעטש םעד ןּפַאלקנײרַא םייב .טעטימָאק םעד ןופ סעיצקורטסניא יד

 יד ףיױא טלעטשעג ךיז רע טָאה ,ןעוועג ןטרָאד זיא רע זַא ןמיס סלַא דרע

 םעד טּפַאלק רע זַא ןעז טנעקעג טשינ רע טָאה רעבָא רעטסניפ רעד ןיא .ינק

 ךיז ליוו רוחב רעד ... ןטּפַאק ןגנַאל ןייז ךרוד ןוא ךרוד --- דרע רעד ןיא ןקָאלּפ

 -עגוצ ַא יו טליפ רע ...טשינ טייג'ס !גָאט רעקיטכענ ַא --- ןביוהפיוא

 -עגפיוא ןבָאה ןדלַאװג ןוא תולוק ס'טַאדידנַאק םעד .דרע רעד וצ רעטעװָאק

 ,טױט-טשינ .רעטכעט ןוא ןיז ערעייז ,ןעבָאב רעד טימ ןדייז ןיימ טקעוו

 םעד ןענופעג ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןפָאלעגסױרַא ייז ןענייז קידעבעל-טשינ

 "רבא ַא יו קערש רַאפ ןגיוצעגסיוא טַאדידנַאק-אשידק-הרבח *ןשידלעה;

 ...טכַארבעג ןבעל םוצ םיוק םיא טָאה'מ ..."ןנימ

 עמַאמ ןיימ

 ריא .םלוע-תיב םעיינ ןפיוא טעװעדָאהעג ךיז טָאה ,על'האל ,עמַאמ ןיימ

 עצרַאװש-ךעּפ ,עגנַאל עריא ,ןגיוא עצרַאװש ,עסיורג עריא ,םינּפ רעקיטכיל
 ןעוועג ןענייז ,ןּפיל עריא ףיוא לכיימש רעקיטומטוג ,רעקידווע'נח רעד ןוא ּפעצ
 זָאלגרָאז .טעבוילָאּפ ריא טָאה טפול-םלוע"תיב יד זַא ,ןמיס רעטסעב רעד
 ןוא דלעפ ןעיירפ ןפיוא עסעװרָאב ַא טבעװשעגמורַא יז טָאה ,עלעגייפ ַא יו
 ,דיירפ-סנבעל טימ קידנעלדורּפש .ןטרָאג ןיא ךעלעמילב יד יװ טילבעג

 טצנַאטעג ,רעדיל ערעייז ןעגנוזעג ,םורַא ךעלסקיש יד טימ טפיטשעג יז טָאה

 ,רוטַאנ רעיירפ רעד ףיוא טעװָאכעג ךיז ןוא ץנעט ערעייז

 ןעמוקעגסיוא רימ זיאס תעב ,ערעירַאק-רעטַאעט ןיימ ןופ ףיול ןיא

 ךיא בָאה ,"רעדלעפ ענירג, עילידיא ס'נייבשריה ץרּפ ןליּפש ןוא ןריפוצפיוא
 ןיימ יוװ ,לדיימ ַא ןוימד ןיימ ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז עניצ ןופ עלָאר רעד ןיא
 .ןעוועג זיא עמַאמ

 .ןעמונעג ןעמַאמ רעד טָאה עטַאט ןיימ סָאװ ,שודיח ןייק טשינ רימ זיא

 קידנעייז ןיוש ,רעטעּפש ןרָאי טימ רימ טָאה יקסווָאקנַאמ הרש עמומ ןיימ

 : טלייצרעד ,עקירעמַא ןיא

 ןרָאװעג רע זיא ,על'האל רעטסעווש ריא ןעזרעד טָאה ל'רתלַא רָאנ יו
 יז טָאה ,שינעגעגַאב עטשרע רעייז ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ואוו .רעטכָאקענּפָא ןַא

 ,םיטרּפ עלַא טימ טקנעדעג יז טָאה דָאזיּפע ןקידנגלָאפ רעבָא .טסואוועג טשינ

 ,עטַאט ןיימ טָאה ,ןטעשזס-עמַארדָאלעמ עטנַאקַאב יד ןיא יוװ טַארוקַא
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 םעד ,ןדייז ןיימ .סעקינשַאּפערָאה ע'טושּפ ,ךמע ןופ טמַאטשעג ,ל'רתלַא

 .י.ךודיש רעד ןענַאטשעגנָא טשינ זיא ,?קישטשעמָאּפ-טעמכ;

 ?ןעמעוו טימ ןוא --- .טמערַאילעג רע טָאה -- ! רָאג עקבויל ַא ? סָאװ --

 סע ךיז גָאלש ,לרעטכעט !טבעלרעד ךיז ןייש 1ל'רתלַא ,קענש םעד טימ

 "רעטסוש ןופ טישכת סעקשַאירַאמ ןוא דוד ? טסרעה וד -- סױרַא ּפָאק ןופ

 ? טסרעה וד -- טשינ לָאמנייק !ןייז טשינ לָאמנייק םעדייא ןיימ טעװ לסעג

 !טשינ לָאמנייק

 ! טשינ רענייק רעדָא --- ל'רתלַא רעדָא : טגָאלקעג ,טנייוועג טָאה על'האל

 .טעשַארטסעג יז טָאה --- !ןָאטנָא השעמ ַא ךיז לעוו'כ

 .ןעל'האל טימ ןטלַאהעג ָאי אקווד טָאה ,עבָאד ,עבָאב יד

 יז טָאה -- !עדנַאש ַא טײקמערָא ריד ייב סָאד זיא ןָא ןעוו ןופ ,םייח ---

 ַא ,רעליטש ַא ,רתלַא רעד ,רוחב רעליואוו ַא -- .ןדייז םעד טגָאזעגנײרַא

 -- סעכימש-סוחי ...ךַאז עטרעשַאב ַא ? סייוו'כ ? רשפא .ןעמ טגָאז ,רפס-עדוי

 .י.תוחור ידלַא וצ

 יירד עריא ןוא ,עק'המלש ,בייל-עייש ,קילעז :רעדירב יירד סעל'האל

 ייווצ ףיוא טלייטעצ ןעוועג ןענייז היבצ ןוא עק'הרש ,לחריעשַאב : רעטסעווש

 -יצעג ןבָאה רעטסעוש ערעטלע יד .ךודיש םעד ןגעק ןוא רַאפ -- ןרעגַאל

 ןדיומ עטלַא ןביילב ייז ןלעװ ,ייז רַאפ הנותח על'האל טָאה רעמָאט : טרעט

 ןצעזוצסיוא טַאהעג טשינרָאג ייז ןבָאה ץתמא רעד ןיא ..,ּפָאצ ןעיורג ןזיב

 -- ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו רעבָא .ןטלייװרעדסיוא סעל'האל ןגעק

 יד רַאפ ןבָאה הנותח לָאז רעטסעוװש ערעגניא יד זַא -- ט'הנעט'עג ייז ןבָאה

 ?ערעטלע
 רוחב ַא ,סעצײלּפ יד ףיוא ּפָאק ַא טימ ןַאמרעגנוי ַא ,רוכב רעד ,קילעז

 טגַאװעג טָאה ,טנַאה עטכער ס'נדייז םעד ןוא סעיציבמַא עשי'רחוס טימ

 : גנולדנַאה רעשידָאמטלַא ןייז ףיוא ןטַאט םעד ןזייוואוצנָא

 ט'רסומ'עג קילעז טָאה -- !טלעװ רעיינ ַא ןיא טציא ןבעל רימ ---

 ַא טריפעגפיונוצ טָאה ןכדש ַא ןעװ ןטייצ יד קעװַא ןיוש -- ןטַאט ןייז

 ךָאנ זיב ןקוקנָא ךיז טרָאטעג טשינ ןבָאה הלכדןתח ןעוו ; טנַאװ ַא טימ טנַאװ

 ! עטַאט !ווָאבויל ,"םיגוויז-גווזמ, עביל יד זיא ןטייצ עקיטנייה .הּפוח רעד

 . הכרב ןייד ביג ,עטַאט ,וציגָאלש ,ן'רתלא ןיא טבילרַאפ זיא עק'האל ביוא

 | ! קרַאמ ןופ ּפָארַא ןוא

 "וצ ןוא *עירָאטַארָא-עביל, ס'רוכב ןייז טרעהעגסיוא טָאה עדייז רעד
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 "וא ירוק יציַאי; ייוו זַא ןוא ךָא זַא :טגָאז רענייא יוװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג
 ךיז רע טָאה ,דרָאב יד קידנטעלג .(רעניה יד ןענרעל רעייא יד) 1 טישט
 ...החנמ ןענוװַאד טלעטשעגקעוװַא

 -נעמַאזוצ ױזַא יװ ןגעוו ןענופעג ןיוש טָאה "עביל ןופ טָאג; רעד רעבָא
 ערעייז רַאפ טרָא עטסרעכיז סָאד .רעצרעה עטבילרַאפ ייווצ יד ןעגנערבוצ
 ץטבילרַאפ ייווצ יד ןבָאה ןטרָאד ...םלוע-תיב ןפיוא ןעוועג זיא "סעינַאדיװס;
 רעד .עביל עקיבייא ןריואוושעג ךיז ןוא עילָאד ערעטסניפ רעייז טנייװַאב
 עשיגַארט רעייז ןעגנערב טנעקעג טָאה סנַאמָאר-םלוע-תיב םעד ןופ סקַאמילק
 ,ןצנעוװקעסנָאק

 לָאמַאטימ זיא ןדנואוושרַאפ .קיירטס-רעגנוה ַא טרעלקרעד טָאה על'האל
 ןוא גנַאזעג סיז ריא ןרָאװעג זיא טמוטשרַאפ ,םינּפ ריא ןופ לכיימש רעסיז רעד
 םייב עשילָאכנַאלעמ ַא ןסעזעגּפָא יז זיא געט עצנַאג .רעטכעלעג רעקידיירפ
 ,טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ַא םענייק וצ ןוא ןיירַא ללח ןיא טקוקעג ,רעטסנעפ
 ערעווש .ןגיוא ענעפָא טימ רעגעלעג ריא ףיוא ןגעלעגּפָא יז זיא טכענ עצנַאג
 טכַאנ רעד ןופ טייקליטש יד ןסירעגרעביא טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה ןצפיז
 ץטרעצעגנייא עריא ףיוא ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט עסייה ןעמָארטש ןוא
 ,..גָאט וצ גָאט ןופ ןעגנַאגעגנייא זיא יז ,ןקַאב

 לפיוו --- ריא ייב ןטעבעג עבָאב יד ךיז טָאה --- דניק ןיימ ,עלעקייל --
 ?ןקיניײּפ וצ ךיז רועיש רעד זיא

 ,טכָאקעג ךיז עדייז רעד טָאה -- טנַאװ רעד וצ דער ןוא ריא וצ דער --
 רעד ףיוא קידנזייוונָא -- ָאד ןעוו !ּפָאק ןיימ ףיוא עקבויל ַא רידַאנ --
 ! ךודיש םוצ ןייז םיכסמ ךיא לעװ ,זָארג ןסקַאװ טעוװ --- עינָאלד

 -קוק ַא רעגעלעג סעל'האל וצ ןעמוקעגוצ עבָאב יד זיא טכַאנ ןטימ ַא ןיא
 "האל טּפַאטעגנָא יז טָאה רעטסניפ רעד ןיא ,טליפ הלוח ריא ױזַא יו ,ןָאט"וצ
 -רַאפ ַא .רעגניפ עריא ןָאטעג ירב ַא טָאה ץיה עקרַאטש ַא ןוא ןרעטש סעל
 : ןעירשעצ ךיז יז טָאה תולוק ענעמונַאב טימ ; ןרָאװעג יז זיא עטרעטיצ

 !ףיוא טייטש ,רעדניק ! םייח !ףיוא ייטש ,םייח ,םייח --
 ףיױא ןדנוצעגנָא .קערש טױט טימ טּפַאכעגפױא ךיז טָאה עדייז רעד

 רעטלַאק ַא ןוא רעגעלעג סעל'האל וצ ןפָאלעגוצ ,לּפמעל-ןיסָארעק סָאד ךיג
 לּפמעל ןטרעכיוררַאפ םעד ןופ ןייש ןכַאװש םייב .ןסָאגַאב םיא טָאה סייווש
 ןגעלעג זיא על'האל ...ייברַאפ זיא לרעטכעט ןייז זַא ,טנעקרעד רע סָאה
 יװ טור ןעוועג זיא םינּפ ריא ,טצָאלגרַאפ ןוא טזיילגרַאפ ןגיוא יד ,ףייטש
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 ...עמַאמ :טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל עטכַאמשרַאפ עריא .ץיה ןופ רעטנוצ

 זיא עכָאטַאמוס יד .תושלח ןיא ןלַאפעגקעװַא דלַאב זיא עבָאב יד ...עמַאמ

 וצ רעירפ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה עדייז רעד .ןרָאװעג רעסערג טשרע

 -עשטוּפעצ ַא ? רעטכָאט רעד ןעװעטַאר רעדָא ,ןעבָאב רעד ןרעטנימ יצ : ןָאט

 : םינב ענייז ףיוא ןרעזייב ןעמונעג ךיז רע טָאה רעט

 םינוי יד יוװ ריא טייטש סָאװ !עק'המלש !עקבייל-עייש !קילעז = |

 לקנַאי ,וָאקמַאז רָאטקָאד םעד טגנערב ןוא ןגָאװ ןוא דרעפ טנַאּפש ? הכוס ןיא

 י | !לענש -- ןיקסנַארפַאש ,רעשדלעפ םעד

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,רעטכעט יד וצ טזָאלעגסיױא רע טָאה סעכ ןייז

 .ןרערט טימ סרעבעצ ןסָאגרַאפ ןוא רעדמעה-טכַאנ עגנַאל יִד ןיא

 ןןקלעמ םוצ יק יד יו ,טלעטשעגסיוא ךיז ריא טָאה סָאװ ! ןדיומ --

 זָאל !עבָאד ,עבָאד ...עמַאמ יד ! סנּפָארט-רוּפיכ-םוי יד גנַאלרעד ,עק'הרש

 רעסעב ּפַאכ ...ַא יו ןעשטואווַאקס וצ ףיוא רעה ! היבצ ,היבצ ! ּפָא טשינ ךיז

 ! רעכנעּפ םעד ןיפעג ,ע'לחר-עשַאב ! *ענוװָאדעיל, רעד ןופ זייא קיטש ַא ףױרַא

 ,עבָאד !ּפָאק םוצ זייא רעכנעּפ ַא ןגיילוצ ריא ףרַאד'מ !טנערב על'האל

 רעזנוא ןעװעטַאר ףרַאד'מ ,עבָאד ,ּפָא טשינ ךיז זָאל !ךיז וצ םוק ,עבָאד

 ! ןעל'האל

 -רעד ךיז ןבָאה ןיז ס'נדייז םעד ןעוו ,ןסיורד ןיא טגָאטעג ןיוש טָאה'ס

 ,רָאטקָאד רעד .ווָאקמַאז רָאטקָאד קידנעגנערבטימ ,םלוע-תיב םעיינ םוצ טּפעלש

 ןכָארקעגרעטנורַא זיא ,יורטש ןיא טערונעגנייא ןוא טלסיירטעצ ,ןפָאלשרַאפ

 ,ענסנעּפ ענעלַאפעגרעטנורַא יד זָאנ רעד וצ זעוורענ טשטעווקעגוצ .ןגָאװ ןופ

 ןעגנוקרעמַאב עקיסייב ענייז .עמשַאט ַא ףיוא טלבמָאבעגכָאנ םיא ךיז ןבָאה סָאװ

 ןיא טשינ זיא רע זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ןבָאה ,שידיא-יצח ,שיסור"יצח ףיוא

 ...גנומיטש רענעביוהעג ןייק

 -- ((טּפעלשרעד ךיז ,טָאג ןעקנַאד) ! סילַאקסַאטירּפ ,וגָאב ָאװַאלס --

 ַא רַאפ סע ןענייז סָאװ) ?ידויל ַאז ָאטע ָאטשט -- טעשטרובעג רע טָאה

 ךיז ןסערפ ,(םלוע-תיב ןפיוא) עשטשיבדַאלק ַאנ ןבילקרַאפ ךיז ,(ןשטנעמ

 ! טויַאקסַאט יטַאװַארק'ס ַארָאטקָאד וישטָאנ יא ,(םיריזח יוו) יניווס קַאק רעביא

 (( סױרַא טעב ןופ טכַאנ ןטימניא רָאטקָאד םעד טּפעלש'מ ןוא)

 -םורב ַא רע טָאה ,וליפַא "ןגרָאמ-טוג, ַא ןָא בוטש ןיא קידנעמוקנײרַא

 "עשז םעד ןברָאדרַאפ ךיז (? הלוח רעד זיא ואוו) ? טנעיצַאּפ עידג --- : ןָאטעג

 .ייןוא "ליואדןציר, עיצרָאּפ ַא ןבעגנייא טפרַאדַאב ? סָאװ ,(ןגָאמ) קָאדול
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 רַאפ טָאה רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא הלוח ןפיוא קוק ןטשרע םייב

 רעד ץוח ,ןײגסױרַא ןלָאז עלַא זַא ןלױפַאב טָאה רע ...ןכוסמ-הלוח ַא ךיז

 ןבָאה וצ ,עיסעּפָארּפ רעשיניצידעמ רעד ןיא ללכ רענעמונעגנָא ןַא) ןעבָאב

 ...(?דיימ ַא ןרינימַאזקע םייב רמוש ַא

 ןייז ןופ .רעקלַא םעד ןופ ןעמוקעגסױרַא רָאטקָאד רעד זיא ךעלדנע

 סיורג ןיא זיא על'האל זַא ,ןייטשרַאפ וצ גנירג ןעוועג זיא םינּפ ןטסנרע

 וװָאקמַאז רָאטקָאד .םינּפ ןפיוא זיור ַא : ןעוועג זיא רענייז זָאנגַאיד רעד .הנכס

 -עגנָא טָאה רע .ץיה יד ןביײרטוצרעטנורַא ףיוא *סעקשָארּפ; ןבירשרַאפ טָאה

 ןייא טימ .ּפָאק םוצ טגיילעגוצ ןטלַאה זייא רעכנעּפ םעד לָאז'מ זַא ,טגָאז

 טָאה עדייז רעד סָאװ ,*עיצַאנגיסַא; רעד ףיוא קוק ַא טּפַאכעג רע טָאה גיוא

 רעבָא ,טנוװָא ןיא ןעמוק וצ טגָאזעגוצ טָאה רע ;טנַאה רעד ןיא טּפוטשעג םיא

 ,ןגָאװ ןפיוא טרעטעלקעגפורַא .. .ןובשח סנדייז ןפיוא קישטשָאוװזיא ןַא טימ

 ,ןײרַא טָאטש ןיא קירוצ *לַאכעיאּפ, ןוא ענסנעּפ יד זָאנ רעד וצ טשטעווקעגוצ

 עבָאב יד ,*טעלּפ-רעניה; ַא ןיא יו ןגעלעגּפָא על'האל זיא ןכָאװ עכעלטע

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןטָארטעגּפָא טשינ ריא ןופ ןבָאה רעטסעווש עיירטעג עריא ןוא

 -עגקעװַא טָאה עדייז רעד .ּפעק ןָא יװ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רעדירב יד

 דלעפ ןטסָאמעג טָאה עבָאב יד .םיליהת ןגָאז ןלָאז ייז ןדיא ןינמ ַא טצעז

 ןעל'האל טכַאמעג ןעמ טָאה "הרותה-תאירקא וצ תבש .טכיל ןגיוצעג ןוא

 עבָאב ס'נדייז םעד ךָאנ ,עוויר :ןעמָאנ ַא טגיילעגוצ ריא ןוא *ךרבש-ימ, ַא

 ,האל-עוויר ןסייהעג עמַאמ ןיימ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ) תינקדצ יד עוויר --

 | ,(עקייל-עוויר רעדָא

 ןבעװש ןכָאװ ךָאנ ןגױא עריא טנפעעג ךעלדנע טָאה על'האל ןעוו

 ריא םורַא טלמַאזרַאפ ןעוועג החּפשמ עצנַאג יד זיא ,טױט ןוא ןבעל ןשיווצ

 טלַאטשעג סָאד ןעמואושעגסיורַא ריא רַאפ זיא ןַאמוט ַא ךרוד יו .רעגעלעג

 -עג ןוא רעטנייװרַאפ ַא סנטייוורעד ןופ ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ל'רוחב ַא ןופ

 לּפָאצ ַא ריא טָאה ץרַאה סָאד ...תונמחר ןוא עביל טימ ריא ףיוא טקוק

 -ץעגוצ זיא "רעטבילעג-סנצרַאה; ריא ןעוו 52 ָאד טסיב וד ?ל'רתלַא; :ןָאטעג

 ןרערט עקידנעשטשילב ייווצ ןבָאה ,ןייוועג ןכעלרעמָאי ַא טימ ריא וצ ןלַאפ

 לכיימש רעטרַאצ ַא ןוא ןקַאב עסַאלב סעל'האל ףיוא טלקײקעגרעטנורַא ךיז

 ריא טרעהעג על'האל טָאה ףָאלש ןיא יװ .םינּפ ריא ףיוא ןזיװַאב ךיז טָאה

 ...םימשה ןמ גוויז ַא זיא'ס ! לזמ טימ ןייז לָאז ,ונ : המכסה סי'נטַאט
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 װַָאגניליש-קינַאלבַאי החּפשמ יד

 םוצ טקנוּפ .ןעוועג הפי-הלוע זיא קינָאלבַאי האל-עוויר-רתלַא גוויז רעד

 -- רעדורב רעטסטלע ןיימ :רוכב ַא טימ ץרתלַא טקילגַאב על'האל טָאה רָאי

 ...טגלָאפעגסיוא םורפ עמַאמ-עטַאט ןבָאה "היברו-הירּפ; ןופ הווצמ יד .לוולעוו

 "עג ןבָאה סָאװ ,רעליימ *רָאכ,, םוצ "ררושמ; ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא רָאי ןדעי

 ? הסנרּפ ,יַא . ..טלעוו עקידעבעל ַא ןעוועג זיא'ס ! ןסע ! ןסע ,עמַאמ : טמערַאיל

 סָאװ רעד ;טקידערּפעג עבָאב יד טָאה -- טנעה יד ןיא טָאג ייב זיא הסנרּפ

 ..."רעדיילק יד ךָאנ טלעק יד, ןקיש ןיוש טעװ "קיביא טבעל,

 ,"עילָאדפ רעייז ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה םלוע-לשדונובר רעד זיב רָאנ

 רעסַאװ עלעדנעק ַא ךָאנ :ןבעגעג הצע ןַא ןילַא עמַאמ יד לייוורעד ךיז טָאה

 ףיױא טיורב ךעלצענעּפ ערענעלק ךָאנ ...ּפוז-ןּפיורג רערעטיש רעד ןיא

 ַא זיא ...רעגנוה ןייק ןופ ןעגנַאגעגסױא טשינ ,הלילח ,זיא'מ .,"איצומה;

 טָאה ,ךיש רָאּפ ַא ןופ ןלַאפעגסױרַא רעדָא ,דגב ַא ןופ ןסקַאװעגסױרַא דניק

 זיא'ס ןוא --- טעשזָארָאמרַאפ ,טעבָאשטשעגוצ ,טעטַאלעגוצ ןיילַא עמַאמ יד סע

 ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה סָאװ ,דניק ןרעגניא ַא וצ השוריב רעבירַא דלַאב

 ,ןעגנַאגעג טשינ ןעמ זיא טעקַאנ ,סָאװ-סָאװ ...ןץ'חישמ ףיוא יו "הנתמג רעד

 ..."עדָאמ רעטצעלא רעד טול טשינ זיא ,הלילח

 ףרַאד ,וצרעד דיא ַא ,שטנעמ ַא :ללכ םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה עטַאט ןיימ

 ,זיא'ס טכעלש יװ לייוו ,רועיש ןייק טינ ךָאד טָאה סרעסעב ,"וקלחב חמש, ַא ןייז

 רעסיורג ןייק !הבוטל וז םג --- זיא ....רעגרע ךָאנ ןייז טנעקעג ךָאד טָאה
 טנַאה ןיא ךַאפ ןייק ,לייורעד ןרָאװעג טשינ עטַאט ןיימ זיא רענידרַאפ

 ןיא ךָאנרעד ,הרות-דומלת ןיא טנרעלעג טָאה רע .טַאהעג טשינ רע טָאה

 -- ןרעטלע עמערָא ענייז ןופ *ןובשח, ןפיוא תוקחד ןיא טבעלעג ,הבישי

 ןבָאה ייז .(דצ ס'נטַאט ןופ עבָאב-עדייז ןיימ) קינָאלבַאי עקשַאירַאמ ןוא דוד

 *כָאט רערעטלע רעד ןופ ,רעליימ ענעגייא ערעייז ןופ ןסיב םעד טרָאּפשעג

 ,ל'רתלַא ,ןוז ןטסלטימ ןרַאפ ץלַא --- לרעב ןוז ןרעגניא ןופ ןוא עדניה רעט

 "עג ךיז טָאה רע לייוו ,טסיורגעג ךיז טָאה החּפשמ עצנַאג יד ןעמעוו טימ

 .לארשיב-בר ַא ןרעוװ וצ ןבילק

 רַאפ ןייז טעו עטסשיטקַארּפ סָאד זַא ,ןעזעגנייא דלַאב טָאה רעבָא רתלֲא

 לקיטש ַא ןענרעלסיוא ךיז ,הכאלמ ַא סעּפע וצ ןעמענ ךיז טעוװ רע ןעוו ,ןעמעלַא

 ןייז רעצמ טנעקעג רע טָאה רעבָא ױזַא יו ! רלדנסה ןנחוי 'ר : היארהו .ךַאפ
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 ז בר ַא ןוז ַא ןבָאה וצ םולח רעייז ןרעטשעצ ןוא עמַאמ-עטַאט עיירטעג ענייז

 הּפוח רעד ךָאנ .הּפוח רעד ךָאנ זיב *קנַאב יד טשטעווקעג, רתלַא עקַאט טָאה

 בייוו ןרַאפ הנויח ! הסנרּפ -- "הרדספ עקיטכיר יד ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה

 רעבָא ,טרָאװ ןטלַאהעג ןוא "טסעק. טגָאזעגוצ טָאה עדייז רעד ,תמא ,דניק ןוא

 ?ערהדןיע ןָא ,על'החּפשמ ַאזַא טימ "שיט-טסעק. ַא ייב ןציז ןעמ ןעק גנַאל יו

 ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא ןטַאט ןיימ רַאפ טסיירט ַא

 יוװ טכַארטַאב ןעוועג סע רע טלָאװ ,לדיימ ַא ןריובעג רעוו ךיא ןעוו ...רכז ַא

 ,תולותב ייווצ ענייז רַאפ חומ רעד םיא טרַאד קינייװ ..."םימשה ןמ רזגע ַא

 ךיז טקוק'מ רעדייא ? ןווייה ףיוא יוװ ןסקַאװ סָאװ ,עקוװַאלס ןוא ,עקשַאירַאמ

 ןַא רָאג ןיוש זיא רכז ַא טימ ? ןדנ ןוא ,ונ ;הּפוחל-יואר ןייז ייז ןלעװ ,םורַא

 ןיא ןרידוטש ןקידנע ןלעװ ,עקייש ןוא לוולעוו ,ןיז ערעטלע יד : ןובשח רעדנַא

 ."הדובע; רעד וצ ןמוזמו-ןכומ ןייז ייז ןלעוװ ,"עשטשילישטוא ענעילסעמער;

 "רַאפ ךיוא אמתסמ רע טעװ ,ןסקַאװרעטנוא עלעסיבַא טעוװ ,רעדיוו ,עקטָאמ

 ,עק'מייח ,שפנ רענעמוקעגוצ רעד טעוװ .טיורב לקיטש ןייז סעּפע ייב ןעניד

 ךיז טָאה רע ,"ןָאסַאפע ןטלַאהעג טָאה עטַאט רעד .טסַאל ליפוצ ןייק ןייז טשינ

 : טלציוועג ךיז ןוא ץרַאה טכַאמעג

 טרעמ דניזעג-זיוה רעזנוא ,ךרבתי-םשה טביולעג ,עלעקייל-עוויר ,ונ --

 טסָאה ןוד יבַא ,ןטייל רַאפ ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ זיא'ס .ערה"ןיע ןָא ,ךיז

 -יקעג ריא רע טָאה -- הרש עמַאמ יד יו הרקע ןַא ןייז טסעוו וד זַא ,טניימעג

 ייווצ ןוא םישידק ריפ ,רָאי עגנַאל ףיוא ,רעדניק סקעז ןיוש ןבָאה רימ .טצעב

 ,.,גנוי ךָאנ זיא'מ ? טסייוו רעוו -- ףליה סנטשרעביוא םעד טימ .תונב

 רעד ןופ ןָאטעג-םָארטש ַא םיצולּפ ןבָאה סָאװ ןרערט יד קידנעעזרעד

 רע טָאה רעדניקה-ןובשח ןייז טימ זַא ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,ןגיוא ס'עמַאמ

 טיול לייוו ...ץרַאה ס'עמַאמ רעד ןיא ענורטס עטרַאצ ַא רעייז טרירעגנָא

 ריפ ...ןעצ רעמונ דניק -- ריא ייב ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ןובשח ריא

 ןוא ןגָארט ןופ סעצָארּפ ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד טָאה יז עכלעוו טימ ,רעדניק

 םתסמ זיא ייז .זנוא ייב ןטלַאהעג טשינ גנַאל ךיז ןבָאה ,הדיליילבח יד

 -- "הביבס, עצנַאג יד ,טפַאשגנע יד ,"טסעק; יד ןרָאװעג ןלעפעג טשינ

 ַא ,רעבערגַאב רעד עקסינ ...ןגָארטעגּפָא טייהרעקניליטש ךיז ןבָאה ןוא

 -ערעצ; ןָא טָאה ,דרָאב רעצרַאװש ,רעגנַאל ַא טימ ,דיא רערַאד ,רעגנַאל

 ןצרַאװש ,ןגנַאל ןייז ןופ עלָאּפ ַא ןיא ךעל'הפוע יד טלקיוועגנייא ?סעינָאמ

 ךיז וצ קידנעילוט ןוא ,דרע רעד וצ זיב טכיירגרעד טָאה סָאװ ,ןַאטפַאק
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 -קעװַא סיפ .ערַאד ,עגנַאל ענייז טימ רע טָאה ,ץרַאה רעקיטש ס'עמַאמ רעד

 ,"םייחה-תיב; םעיינ םוצ געוװ ןטעשטּפָאטעגסיױא םעד ףיוא טזײרּפשעג

 א

 וצ ךיז ןביוהעגנָא טָאה ,ןוז רעטסטלע ס'נדייז םעד ,קילעז רעטעפ רעד

 ,ןרַאוטָארט ,ןעײסָאש טיובעג טָאה רע : ןדַאירדָאּפ-גנוריגער טימ ןעמענרַאפ

 ןרָאװעג רע זיא טייצ רעד טימ .ןעוועג חילצמ טָאה ןוא -- ןסַאג טריקורב

 םעד ןגעקטנַא טקנוּפ ,סַאג עװָאקמַאז ףיוא רעיומ ס'וװָאגניליש ! רידַא-ריבג ַא

 טָאה ןוא סַאג ענטַארדַאװק עצנַאג ַא ןעמונרַאפ טָאה ,*רָאבָאס, ןשיסור

 טלגנירעגמורַא ךיז טָאה קילעז רעטעפ רעד .ענדָארג ןיא םש ַא טַאהעג

 טלָאװעג טשינ ןדַאירדָאּפ עטגייווצרַאפ ענייז טָאה רע לייוו ,טייל-החּפשמ טימ

 ,עק'המלש ןוא בייל-עייש ,רעדירב ענייז ץוח ,טנעה עדמערפ ףיוא ןעױרטנָא

 -ענרעטנוא ענייז ןיא ןעמונעגניירַא ,רעגָאװש ןייז ,ןטַאט ןיימ ךיוא רע טָאה

 טעברַאעג ןוא יירעריקורב טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה טייל-החּפשמ יד .ןעגנומ

 -"םייּפכ-עיגי; ַא ןרָאװעג עטַאט ןיימ זיא םורַא-ױזַא .ווָאגניליש רעטעפ ןרַאפ

 קוסּפ םעד ןעוועג םייקמ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןוא דיא

 ןייד ןסע וטסלָאז םינּפ ןייד ןופ סייווש ןטימ -- *םחל לכאת ךּפא תעיזב;

 ַא ןיא טקינייארַאפ ךיז רעטעברַא-החּפשמ ערעזנוא ןבָאה רעטעּפש ...טיורב

 ,"םירבדמה-שאר? ןרַאפ ןטַאט ןיימ טכַאמעג ןוא "רעריקורב-הרבח;

 טקיטפעשַאב ןייז רָאנ ןָאק'מ רעכלעוו ייב ,הכאלמ ַא זיא יירעריקורב

 ןלַאפַאב ןטַאט םעד ןיוש זיא לולא שדוח םורַא .טסברַאה זיב גנילירפ ןופ

 זױלק ןיא ןציז ןופ יו ױזַא .רעטניוו ןקידנעמוקנָא םעד רַאפ גרָאז יד

 ןעמוקנײרַא טשינ בוטש ןיא הסנרּפ ןייק טעו עבורה רעמערַאװ רעד ייב

 רעטניוו .ןשָאלַאק ענעמוג ןטכיררַאפ ךיז ןעמענ וצ ןלַאפעגנייא ןטַאט םעד זיא

 ?הכאלמ ערעסעב ַא ןייז ןָאק סָאװ -- סעטָאלב ןוא סנגער ,ןעיינש יד טימ

 -לקנילק ייב טלדנַאהעגנייא טָאה ןוא טכַארטעג טשינ גנַאל טָאה עטַאט רעד

 ;ריקַאל ןצרַאוװש ,ץכעפעלק-ימוג ,ןיזנעב לשעלפ ַא קיײטּפַא ןיא ןענייטש

 "צונעגּפָא עטלַא ןבילקעגנָא ,לרעסעמ-רעטסוש ַא ,לכלייפ ַא טפיוקעג טָאה רע

 עניילק ַא ןעגנַאהעגסױרַא : סעטַאל ןגייל וצ ףיוא לַאירעטַאמ רַאפ ןשָאלַאק עט

 -ַאפ קיטרַאפ ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא -- ?רעסיגרַאפ-ןשָאלַאקק : *עקזעוויוו;

 עמַאמ יד !טיטש טלעוװ יד סָאװ ףיוא ןשָאלַאק טעטַאלעג טָאה'מ .לקירב

 יד טימ רעדירב ערעטלע יד ןוא :טעברַא רעד וצ ןענַאטשעגוצ ךיוא זיא
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 ץהעש-ןרעל יד ךָאנ ןפלָאהעגוצ ךיוא ןוא ןענַאטשענּפָא טינ ןענייז רעטסעוװש

 ,סרעטניוו ערעווש יד טּפוטשעגכרוד ןעמ טָאה ױזַא ןוא --

 רעמָאט .הכרעמ ס'עמַאמ ןיימ ןלעטשוצרָאפ ךיז טכייל רעייז זיא'ס

 עניימ טימ "למור, םוצ ןעמוקעגוצ ךָאנ ךיא ןיב ,תורצ טלעפעגסיוא ריא טָאה

 לָאז יז ,טנעו יד ףיוא ןסירעג ךיז רדסכ בָאה ךיא .,ןזירּפַאק עשרעדניק

 לָאז ךיא ידכ ,טכענ עצנַאג ןגָארטמורַא ךימ ; טנעה יד ףיוא ןטלַאה רָאנ ךימ

 ןענַאטשרַאפ טשינ ךָאנ בָאה ךיא .ץרַאה םערַאװ ריא וצ ןעילוט ךיז ןענָאק

 טימ ןגיוורַאפ ךיד לעוו'כ ,עלעגיוו ןיא גיל ,עק'מייח : רימ ייב ךיז ןטעב ריא

 ,טנעה יד ףיוא ןטלַאה טשינ ךיד ןעק ךיא ,עק'מייח ,ףָאלש ,עלעדיל ןייש ַא

 טעװ ,בירעמ-החנמ ןופ ןעמוק טעװ עטַאט רעד ןעוו ! טעברַא ליפיוזַא בָאה ךיא

 ,טנעה יד ףיוא ןעמענ רעדיוו ךיד ךיא לעװ ,טעברַא יד ןעשטנָאקסױרַא רע

 ַא ויאס ...טנגער ןסיורד ןיא !ףָאלש ,עק'מייח ,עלעגיוו ןיא גיל לייוורעד

 ןשָאלַאק טימ גרַאב רעצנַאג ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סע ןוא עטָאלב עסיורג

 ! לָאמַא ףיוא עלַא ! םעד ךָאנ ןָאטיזָאל ַא דלַאב ךיז טעוו'מ ....ןסיגרַאפ וצ

 ,עלעגיוו ןיא ףָאלש ....ןפיוקנייא ןפרַאד טעוו'מ ...תבש-ברע זיא ןגרָאמ

 ! דניק

 ךיז םַאזקרעמפיוא רעייז ךיא געלפ ,טלייצרעד רימ טָאה עמַאמ יד יו

 ןגיײלוצנײרַא ךימ טריבורּפ טָאה יז יו ױזַא רעבָא .טעבעג ריא וצ ןרעהוצ

 טריפעג ךימ טלָאװ יז יוו ,"וקעציו, ַאזַא ןכַאמ ךיא געלפ ,עלעגיוו ןיא קירוצ

 ..."הדקע; רעד ֹוצ

 עלעטלעוו סטָאג

 עציורט ףיוא קרַאמ-שיפ םעד וצ ןעמַאמ רעד טימ *ןטיזיווק עטשרע עניימ

 טימ טליפעגנָא ןוא טּפַאכרַאפ ךימ ןבָאה ,ףיוה-לוש ןפיוא עקטַאי רעד וצ ןוא

 ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא גנוניישרעד עיינ עדעי .טייקירעגיינ ןוא גנורעדנואווַאב

 ךיא בָאה ,לדיילק ס'עמַאמ ןיימ ןָא קידנרעמַאלק ךיז ,גנוקעלּפטנַא עקידלַאװג

 "וצ ַא ,רימ םורַא "עלעטלעוו ס'טָאגע טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ ןסָאלשעג

 רוטַאנ רעד וצ טקוקעגוצ ךיז ךיא בָאה ,ךוטרַאפ ס'עמַאמ רעד וצ רעטדימשעג

 ט'שודיח'רַאפ ךימ טָאה גנוקעלּפטנַא רעדעי .ןבעל ןופ רַאװריװ םעד וצ ןוא

 "ןלח עקיד'מיואמ יא ,טכענ עזָאלפָאלש יא טפַאשרַאפ רימ ,ןשינעטער עיינ טימ
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 יד ןופ ןסעומש יד וצ טרעהעגוצ ךיז ךיא בָאה רעגיינ סיורג טימ ...תומ

 זיב .טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג ןוא ןיײרַא ליומ ןיא ייז טקוקעג ,ענעסקַאוװרעד

 רעד ןעשטוקָאד ןעמונעג ןוא "ןושל, ןעמוקַאב לָאמַאטימ בָאה ןיילַא ךיא

 :תולאש עשרעדניק ענעדיישרַאפ טימ ןעמַאמ

 ! עמַאמ ,ױזַא סָאװרַאפ ? עמַאמ ,סָאד סָאװרַאפ --

 ןיימ רַאפ ץורית ַא רימ רַאפ ןכוזסיוא טזומעג טָאה ,ךעבענ ,עמַאמ יד ןוא

 ."הישק-ץָאלק; רעדעי

 -גערפ ַא ,טשינ-ריד ,טשינירימ ,לָאמנייא ךיא בָאה טיוה רעלעה רעד ןופ

 : ןעמַאמ רעד ןָאטעג

 ? רעריקורב ַא זיא סָאװ ,עמַאמ ---

 טשינ רימ ןוא סעּפע םורַא טערָאּפעג טלָאמעד טקנוּפ ךיז טָאה עמַאמ יד

 לָאמַאכָאנ רעביא גערפ ןוא ליופ טשינ ךיא ןיב .רעפטנע ןקידלַאב ןייק ןבעגעג

 : הישק עקיבלעז יד

 ?עמַאמ ,רעריקורב ַא זיא סָאװ ---

 ...זיא -- טצפיזעגסױרַא עמַאמ יד טָאה -- עקמייח ,רעריקורב ַא --

 לָאז ךיא זַא ,שינערעהוצנָא ןַא טימ ףרַאש ןוא ץרוק רעפטנע ןַא .רעריקורב ַא

 ךיז ןוא טזָאלעגּפָא טשינ רעבָא בָאה ךיא ,"קידָאּפס, ןייק ןעיירד טשינ ריא

 ,סניימ ייב ןטלַאהעג -

 ? רעריקורב ַא זיא סָאװ ,עמַאמ ,רימ גָאז --

 יז טָאה ,גָאט ןצנַאג ַא ןטלַאהנָא ױזַא טעוו ?סָארּפָאד , ןיימ זַא קידנעעז

 : גנורעלקרעד ַאזַא טימ ן'רטּפיּפָא ךימ טריבורּפ

 ,רענייטש טימ ןסַאג טריקורב רע .טריקורב ,דניק ןיימ ,רעריקורב ַא --

 .רעריקורב ַא זיא עטַאט רעד .ריוושז טימ ןוא דמַאז

 ריא וצ ךיא ןיב -- ?עמַאמ ,האירק-לעב ַא זיא עשז-סָאװ ָאט --

 .ןענַאטשעגוצ

 ס'עמַאמ ןיימ ףיוא ןסָאגעצ לכיימש רעקיטכיל ַא ךיז טָאה הישק רעד ףיוא

 ,םינּפ

 זיא רענייד עטַאט רעד .האירק-לעב ַא זיא ,עקמייח ,האירק-לעב ַא --

 -- טגָאזעגסױרַא ץלָאטש טימ יז טָאה -- הרות יד טנעייל רע ,האירק-לעב

 ,ןטעברַא ןעמַאמ רעד ןזָאל טסעװ ,עלעגניא טוג ַא ןייז טסעוװ ,עקמייח ,וד זַא

 .י.ַא ןסקָאװסיױא ךיוא וטסעוו
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 ,ןפערט ךיא ליוו --- ? עמַאמ ,רעריקורב ַא --

 : טנקלָאװרַאפ ךיז טָאה םינּפ ריא .ןָאטעגילּפַאצ ַא שזַא ךיז טָאה עמַאמ יד -
 הכאלמ ערעסעב ַא ןרעשַאב ,דניק ןיימ ,ריד לָאז רעטשרעביוא רעד -- |
 '+ ר

 ,ןפערט טריבורּפ רעדיוװ ךיא בָאה --- ? האירקדלעב ַא --

 ,רימ ןופ ּפָא ךיז עּפעשט יבא ...האירק-לעב ַא --

 -יקורב, : רעטרעוו יד ּפָאק ןיא טלבמָאבעג רימ ךיז ןבָאה טייצ עגנַאל ַא

 סָאד ןוא סנייא יו ןעגנולקעג ייז ןבָאה ןרעיוא עניימ ןיא ..."האירק-לעב ,רער

 ; ךשפנ-הממ ,קלָאט ןייק ןייגרעד טנעקעג טינ ןפוא-םושב בָאה ךיא .עקיבלעז
 זַא עמַאמ יד ליוו עשז-סָאװרַאפ ,"האירק-לעב-רעריקורבא ַא עטַאט רעד זיא
 ? "רעריקורב. ןייק טשינ ןוא ?האירק-לעבק ַא ןסקַאװסיױא רעסעב לָאז ךיא

 טָאה עמַאמ יד ןעװ ,ןרָאװעג רָאלק טשרע רימ זיא רעטנָאלּפ רעד
 ןטַאט םעד ןגָארטוצקעװַא "תוחילש, יד לָאמ ןטשרע םוצ טױרטרַאפנָא רימ
 טעברַאעג טָאה רע ואוו ,סַאג רעלדיקס רעד ףיוא ?סעמרַאו; לּפעט סָאד
 ,אירבח רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ

 יו ,עליײשטַאפ רעטיור ַא ןיא ןדנובעגנייא ,לּפעט םענעמייל םעד טימ
 סַאג רעלדיקס .ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ,ןגָארט "תונמ-חלשפ וצ
 ןשטנעמ : קיטכיזרָאפ ןייז לָאז'מ ,*עקטַאגָארא ַא טימ טמױצעגּפָא ןעוועג זיא
 | ! ןטעברַא

 עטסייושרַאפ יד ןופ לברַא יד ,ןזיוה עטַאװעטנַארט עטלַא ןיא ןָאטעגנָא
 -ָאּפ יד ףיוא טקוררַאפ ןטעקשַאק יד ,סנגיובנלע יד זיב טצרַאשרַאפ רעדמעה
 רעד ייב טציוושעג ,רעריקורב-הרבח יד ,סרעטעפ עניימ ןבָאה ,סעצינליט
 ַא :ךיז רעטניה סיפ יד טימ דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז עקינייא .טעברַא
 ענעלָאטש יד ןופ ןּפַאלק עשימטיר סָאד ,ינק יד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז רָאּפ
 -נעטשלופ ַא ןיא ןעגנַאלק יד טשימעגפיונוצ טָאה רענייטש יד ףיוא סרעמַאה
 רעריקורב-הרבח יד ןבָאה ,ץכעלייוורעטניה קידנרַאש ךיז .עינָאמרַאה רעקיד
 ךמַאז ןטכייפ ַא טימ ךעלכעל יד ןטָאשרַאפ ,ןייטש טימ ןייטש ןטכָאלפעג
 ...יובעג םענרעדָאמ ןופ םיללכ עלַא טול ,קורב ַא ןסקָאװעג זיא'ס ןוא

 "עג טָאה ,ןגיובעג דרע רעד וצ עציילּפ רעד טימ ,ינק ןייא ףיוא קידנעייטש
 טעּפַאקעגרעטנורַא םיא ןבָאה סייווש סנּפָארט עסיורג .עטַאט ןיימ טעװעצַארּפ
 םינּפ ןפיוא ןרעטש ןכיוה ןייז ןופ טלגנעלשעג ךיז ,רָאה עטכידעג ענייז ןופ

 ,דרָאב רעטרעבליזַאב ןייז ןיא טפירטעגניירַא ןוא ּפָארַא |
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 רעכיוה ַא ףױא טסירגַאב םיא ךיא בָאה -- !עטַאט ,ףלעהיטָאג ַא --

 עמַאמ יד -- .סרעמַאה יד ןופ ײרעגזַארב סָאד ןביוטרַאפ וצ ידכ ,עװַאטקָא

 טָאה עמַאמ יד סָאװ ךיז קידנענָאמרעד ןוא !"*סעמרַאוק טקישעג ריד טָאה

 בָאה ,גנַאג ןטשרע ןיימ ףיוא ךימ ןזָאלסױרַא ןרַאפ רימ טימ ט'רזח'עגנייא

 : ןעירשעגסיוא םעטָא ןייא ןיא ךיא

 ? סעמומ יד ןכַאמ סָאװ ? ריא טכַאמ סָאװ !סרעטעפ ,ךייא ףלעה-טָאג ---

 ! סורג ַא ךייא טקיש עמַאמ יד ? רעדניק יד

 רימ ןבָאה ,סרעמַאה יד טימ רעקרַאטש ךָאנ קידנּפַאלקוצ ,רעריקורב-הרבח

 : טרעפטנעעגּפָא קירוצ

 -טָא ?ןטַאט םעד "סעמרַאװא טכַארבעג טסָאה !עקמייח ,ףלעה-טָאג --

 ! טעװַאיָאּפ ךיז טָאה'ס רעוו רָאנ טעז ,רתלַא 'ר !ץעידָאלָאמ ַא טסייה סָאד

 טשַאררעביא טקוקעגנָא ךימ ןוא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה עטַאט ןיימ

 רעד ןופ ןָאטעג-ביוה ַא ףכית ךיז טָאה רע .ןגיוא עלופסקורדסיוא ענייז טימ

 ,םינּפ ןופ סייווש םעד קידנשיװ ןוא ךיז ןופ דמַאז סָאד טלסײרטעגּפָא ,דרע

 : ט'שודיח'עג ךיז רע טָאה

 ? ןסע ןטַאט םעד טכַארבעג !? וד ,עקמייח ---

 ןופ "הנתמ-ןתח; ַא ,רעגייז םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טרירעג קרַאטש

 ךיז טלָאװ רע יו ,רעיוא םוצ טגיילעגוצ ,טלקָאשעג ,טלסיירטעג ,ןדייז םעד

 ... טייצ-גָאטימ זיא'ס זַא טביולגעג טשינ

 -- .ןליפעג ענייז ןקעדרַאפ טריבורּפ רע טָאה -- !טילפ טייצ יד יו ---

 ןָאטעג-עװעדנַאמָאק ַא רע טָאה -- !הרבח ,ונַא ! רעגייז רעד ףלעווצ ןיוש

 ! ןסע םוצ ןשַאװ ןייג ךיז ףרַאד'מ ---

 -עג ...רוחב רענלָאּפ ַא ןיוש ...עקמייח ?הרבח ,ריא טגָאז סָאװ --

 /  {ןוז ןיימ ,םוק ...ןטַאט םעד טכַארב

 -ּפעשעג ןּפיל ענייז ןבָאה ,ןעלסקַא עניימ ףיוא טנַאה ַא קידנגײלפױרַא

 :טעשט

 ... טילפ טייצ יד ...עקמייח ,ָאי .,,טילפ טייצ יד יו ---

 ארוק-לעב רעד עטַאט ןיימ

 ןעמונעגטימ ךימ טָאה עטַאט רעד סָאװ ירפרעדניא תבש ןטשרע םעד |

 - טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ,עציורט ףיוא ,"לודגה-םדָא-ייח; ,ןיירַא לוש ןיא
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 ןפיוא ןענַאטשעג זיא ?םדָא-ייח, עניילק יד) האירק-לעב םעד ןטַאט ןיימ
 -ץגרעביא ןעוועג זיא *םדָא-ייח, יד .(שרדמ-תיב ןשיבצק ןבעל ,ףיוה-לוש
 ןעיורפ טימ ןוא ,לייט ןשילבסנַאמ םעד ןיא רעדניק ןוא רענעמ טימ טקַאּפ
 ,לייט רעשרעבייוו רעד -- ?םישנ-תרזע; רעד ןיא

 שנעלָאװ ןוא ענעדייז ןיא טליהעגנייא --- שדוק-ילכ ןוא םיריבג -- םיאבג יד
 -ןביוא, ןסעזעג ןענייז ,תורטע ענרעבליז ןוא ענעדלָאג טימ טריצַאב ,םיתילט
 עשיטַאבעלַאב יד .שדוק"ןורָא ןטייז עדייב ןופ ,טנַאװ-חרזמ רעד ייב ,ןָא
 ַא ןפיוק וצ סוסקול םעד ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיא
 ,רעדיוו ,םינצבק יד .לייט-לטימ םעד ןיא ןסעזעג ןענייז ,?טָאטש עכעלרעי;
 עטעװעקַאילבעגּפָא ןיא טלקיוועגנייא ,סעצײלּפ ענעגיובעגנייא ערעייז טימ
 רעד ייב טעה ,קידנעייטש ,ןעוועג ללּפתמ ןבָאה ,םיתילט ענערָאװעג-לעג
 ."רויכ, ןבעל ,ריט עמַאס

 ס'נַאמ םעד טול ןעוועג ךיוא ןענייז לוש רעשרעבייוו רעד ןיא "טעטש; יד
 רעד ןיא עט'נצבק עטריגעליוװירּפ עקיצנייא יד ..."אקיתוּפַא, ןוא "סוחיא
 טָאה סָאװ ,יורפ ַא --- "עקרעגָאז, יד ןעוועג זיא *ןָא-ןביואפ לוש רעשרעבייוו
 שטייט, םעד ןופ רעבייוו יד רַאפ טנעיילעג טָאה ןוא ?ירבע; לסיבַא טנָאקעג
 תוליפת יד טגָאזעגסיוארָאפ טָאה *עקרעגָאז, יד ."הניארו-הניאצ; ןוא "שמוח
 -ךאלמ/ ַא ןעוועג זיא יז ."הליפת-לעבק רעשרעבייוו ַא יו ,רעבייוו יד רַאפ
 ןוא טנעה יד ןיא "םירודיס, ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ יד רַאפ "עישומ
 , ..*םדָא-ינב ןיא; ןָאה ַא יוװ ,ייז ןיא טקוקעגניירַא

 ןביוש עטרילָאק ,עסיורג יד ךרוד ןסירעג ךיז ןבָאה ןוז רעד ןופ ןלַארטש
 עטנערבעגסיוא-בלַאה יד ןופ ןייש םעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןוא לוש ןופ
 םעד ןגָארטעצ ןוא בלח טימ טפירטעג ןבָאה טכיל יד .טכיל-טײצרָאי עסיורג
 ,לוש רעד רעביא חיר

 -ַאטשעג זיא לוש ןטימניא המיב רעד ףיוא רעמעלַאב ןוויסַאמ םעד ןבעל
 רעקַאשישיײא רעד ,שטיװָאּפוז בייל-םייח 'ר טייז רעקניל רעד ףיוא ןענ
 ."הדובעה לעו הרותה לע; וימי-לכ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,קידצ ַא דיא ַא .בר
 ןופ ,קָאשישייא לטעטש םעד ךָאנ ,"רעקשישייא רעד, ןפורעג םיא טָאה'מ
 ,טמַאטשעג טָאה רע ןענַאװ

 לטייט םענרעבליז ַא טימ ,רעמעלַאב ןופ ןטימניא טייז רעטכער רעד ףיוא
 רעטסואווַאב ַא ןוא רידַא-ריבג ַא ,יאבג רעד ןענַאטשעג זיא ,טנַאה רעד ןיא
 -ָאשישייא םעד ןוא ַאטָאסור יאבג םעד ןשיווצ .ַאטָאסור לווייפ 'ר ,ןבדנ-טָאטש
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 עקיד'תבש ענייז רעביא תילט רעד .עטַאט ןיימ ןענַאטשעג זיא בר רעק

 ןבָאה ,דרָאב עטמַאקעצ ןייז ןוא ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי עצרַאװש ַא ,םישובלמ

 ,םינּפ-תרדה טימ טלעוו ַא ןבעגעגוצ םיא

 טימ טקעדעגוצ ,הרות-רפס ענעּפָא ןַא ןגעלעג זיא רעמעלַאב ןכיוה ןפיוא

 עטקָאטעג יד ןופ .רעבליז ןוא דלָאג טימ טפעהעגסיוא עלעטנעמ םענעטעמַאס ַא

 ,ךעלעקעלג-"הרות-ירתכ; יד טרירביוו ןבָאה המיב ןטייז עדייב ףיוא ןעגנַאטש

 ךיז ןיא ךיא בָאה ,סנַארט ַא ןיא יװ ,"ס'מייח-ץע, יד טריצַאב ןבָאה סָאװ

 ,הרותה-תאירק תעשב דליב עקיזָאד סָאד טּפַאזעגניײא

 ..+'ר דומעי :תוילע יד וצ ןוגינ ַא טימ ןפורעגפיוא טָאה שמש רעד

 טכַאמעג ,הרות יד טשוקעג ,ןעמוקעגפיורַא ןענייז ןדיא ...ינולּפ"ןב-ינולּפ

 -עגסיוא טָאה רע :לוק ס'נטַאט ןיימ טרעהעג ךיז טָאה ףכית ןוא ,הכרב יד

 טָאה רע .ךָאװ רעד ןופ "הרדס; רעד ןופ רעטייווצ רעד ךָאנ השרּפ ןייא ןעגנוז

 -הרותה-תאירק ןופ ּפָארט ןלענָאיצידַארט םעד טימ טנעיילעג קוסּפ ןדעי

 ןוא טייקשידָאלעמ רעשילַאטנעירָא טימ ןעגנולקעגּפָא טָאה עמיטש ןייז .ןוגינ

 עצרַאװש; יד ןופ רענעק ! גנַאזעג עטסנעש סָאד יװ ,רעיוא סָאד טעשטסַאלעג

 טשינ טנעייל עטַאט ןיימ זַא ,ןגייצרעביא דלַאב טנָאקעג ךיז ןבָאה *ךעלעטניּפ

 ,תולימה-שוריּפ םעד ,רעטרעוו יד ןופ שטייט םעד טייטשרַאפ רע רָאנ ,םתס

 וצ טמוק סע תעב זַא ,טלעוו רערָאג רעד רעביא טנַאקַאב טוג ץנַאג זיא'ס

 ,לידבהל ,יװ ,ןסיורד ןיא סױרַא ןדיא בור סָאד ךיז ןזָאל ,הרותה-תאירק

 סָאװ ,םלוע םעד ןקוקוצנָא גונעג זיא'ס ,ןטקַארטנַא יד תעשב רעטַאעט ןיא

 םייב טלַאה'מ זַא ,ןסיוו לָאזמ זַא ,לוש ןבעל בוט-םוי רעדָא תבש טייטש

 ךיוא "ןקידניזק רעטרע ערעייז ףיוא ןציז ןביילב סָאװ יד ןליּפַא ."ןענעייל,

 רוסָא; יו ןטפירשפיוא עלַא יד .?ןיירַא ליומ ןיא טרָאװ ַא ןּפַאכ; טימ רעטנוא

 -לושק םענרעדעל ןטימ ןּפַאלק ס'שמש םעד יװ ױזַא טקנוּפ ןפלעה ,"רבדל

 | יו ןייז לָאז ליטש !ָא ,ונ; :"רעּפַאלק

 ןיימ ואוו ןלוש ערעדנַא יד ןיא ךיוא יוװ ,רעבָא *םדָא-ייח; רעסיורג רעד ןיא

 "וצ ךיז ןוא ליטש ןסעזעג דימת ןעמ זיא ,ארוק-לעב רעד ןעוועג זיא עטַאט

 ןעיורג ןקיטלָאמעד םעד ןיא .ןזח ןטוג ַא וצ יװ ,"ןענעייל , ןייז וצ טרעהעג

 יו ןרָאװעג טנכעררַאפ "הרותה-תאירקפ ס'נטַאט ןיימ זיא רעגייטש-סנבעל

 .טָאטש ןיא *עיצקַארטַא; ןַא

 ןיימ ןָא טרעמַאלקעג קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,ןענװַאד ןופ םייהַא קידנעייג

 ןייז ייב קיטַאטס ַא יװ טנַאּפשעג בָאה ךיא .טנַאה רעטעילָאזַאמרַאפ ס'נטַאט



 27 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןגיוא עקידנלַארטש טימ .תחנ רַאפ ןטפול רעד ןיא שממ טבעוושעג ןוא טייז
 ןוא "ןץתבש-טוג, עטיירב יד ףיוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ךיוא ךיא בָאה
 רועיש טָאה עלעצרעה שידניק ןיימ .גנוטכיר ס'נטַאט ןיימ ןיא "ס'חוכ-רשייק
 טָאה ּפָאק ןיא ,ןטַאט ןיימ רַאפ גנורערַאפ ןוא עביל ןופ טרידָאלּפסקע טשינ
 .עטַאט רעד יװ ,"ארוק-לעב} ַא ןרעוו וצ עיציבמַא עטשרע ןיימ טמערוטשעג

 ןיא .טכיירגרעד עיציבמַא ןיימ בָאה ךיא ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס

 -"לןדגה-םדָא-ייח; רעבלעז רעד ןיא ךיא בָאה רָאי טכַא עּפַאנק ןופ רעטלע

 "ס'הרוטפה, יד טימ "ס'הרדס; יד טנעיילעג ,עלעקנעב ַא ףיוא קידנעייטש ,לוש

 ןדעי ,סנַאוינ ןדעי ,ןָאט ןדעי ס'נטַאט םעד טריּפָאקכָאנ בָאה'כ .ךָאװ רעד ןופ
 -שוריּפ, םעד ןענַאטשרַאפ טוג ץנַאג ךיוא בָאה'כ ,לדיירד ןדעי ןוא שטיינק
 ."תולימה
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 -נעגנילק ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .תונזח טַאהעג ביל טָאה עטַאט ןיימ
 טָאה רע ."הליפתה-חסונ; טנעקעג טוג רעייז טָאה ןוא עמיטש-רָאנעט עקיד
 סָאװ ןלוש עמערָא יד ןיא .ןזח ןייק רַאפ ןטלַאהעג טשינ לָאמנייק רעבָא ךיז
 יד ףיוא ןזח ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעגניד וצ ןעניגרַאפ ךיז טנָאקעג טשינ ןבָאה
 .הליפת-לעב סלַא רכש םוש ןָא ןריטנולָאװ עטַאט ןיימ טגעלפ ,םיארונ-םימי
 הרבח רעד ייב ,שרדמ-תיב ןקסטַאדלָאס ןיא ,לכלוש ןשירעדיינש םעד ןיא
 ייב ךרושמ ַא יו טירט עטשרע עניימ טלעטשעג ךיא בָאה סעקישטשָאווזיא
 ,..ךיא -- לרעגניז ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,*רָאכ, ןיא ןטַאט ןיימ

 -יטש-טלַא ןיימ ףיוא ןסָאגעצ ךיז ךיא בָאה *...ןובתכי הנשה שארב;
 טָאה תוליפת יד .טנעקעג טשינ טלָאמעד ךָאנ ךיא בָאה ירבע ןייק .עלעמ
 םיללּפתמ םלוע רעצנַאג רעד ,קינייװסיױא ףיוא טנרעלעגסיוא עטַאט רעד רימ
 תובהלתה רעזעיגילער ַא טימ םינוגינ עלענָאיצידַארט יד טּפַאכעגרעטנוא ןבָאה

 .ןעגנוזעג טלָאװ *רָאכא ַא יוװ ןעגנולקעג טָאה'ס ןוא

 עלעמיטש ןיימ ףיױא טלקיצעג ךיז ךיא בָאה *...םירפא יל ריקי ןבה;
 בָאה -- "...דלי ,יַא ,יַא ...םיעושעש דלי םא; ,ןטַאט ןטימ טעוד ַא ןיא
 ,..טלד'נח'עג ךיז ךיא

 ךיז טָאה'ס גנַאל יװ ןטסַאפ ןטימ ןעוועג-אצוי ךיא בָאה רוּפיכ-םוי
 ןענָאק טעושס רעװ :טעװעג ַא ןעגנַאגעגנָא זיא רעדניק יד ןשיוװצ .טזָאלעג
 ;טרָאװ ןפיױא טבױלגעג טשינ טָאה'מ .תינעת םעד ןטלַאהסיוא רעגנעל
 טשינ ךָאנ טָאה ןעמ זַא זיײװַאב סלַא גנוצ יד ןקעטשסױרַא טזומעג טָאה'מ
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 .תודע רע'לוסּפ ַא ןרָאװעג ךיוא גנוצ יד זיא טייצ רעד טימ ...ןעוועג םעוט

 ...ןזייװַאב עשלַאפ טריצירבַאפ טָאה *ךלימ-רעיוז; טימ רימש ַא

 ןטסַאפ וצ ןבעל ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג רעדניק זנוא זיא ,טגָאזעג תמא םעד

 .רענעסקַאװרעד ַא ןױש זיא'מ זַא ןמיס ַא ןעוועג זיא סָאד ;רעגנעל סָאװ

 וצ ןסעגרַאפ ןיטולחל טָאה'מ סָאװ געט ליפ ןעוועג ןענייז רָאי ץנַאג ַא

 טלָאװ טשינ טנָאמרעד עמַאמ יד ןעוו זַא ,טליּפשרַאפ ױזַא ךיז טָאה'מ ,ןסע

 טָאה'מ לייו ,רופיכ-םוי רעבָא .קידנטסַאפ ןעמוקעגסיוא ןייפ רעייז ןעמ

 םעד טציירעג "גרטקמ-ןטש? רעד טָאה סיעכהלדוצ יוװ זיא ןסע טרָאטעג טשינ

 םעד ןעמוקייב רעמ טינ ןיוש ןָאק ךיא זַא טליפעג בָאה ךיא ןעוו ,., ,טיטעּפַא

 "נַאנַאפ ,דומע ןרעטניה ןבילקרַאפ טייחרעקניליטש ךיז ךיא בָאה ,"ערה-רצי;

 ףיוא ןבעגעגטימ רימ טָאה עמַאמ יד סָאװ עלעקליישטַאפ סָאד ןדנובעגרעד

 ,קינָאה טימ טרימשַאב הלח:איצומ ַא טלקיוועגסיוא ,ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד וצ

 ןוא הכרב ַא טכַאמעג ,עלעּפע ןַא ,ןעמיולפ רָאּפ ַא ,ןביורטנייוו עלעגנעטש ַא

 זַא ןּפיל יד טשיװעגּפָא ךיא בָאה ךָאנרעד ...ץרַאה סָאד טקיווקרעד ךיז

 חוכ ןטשירפרעד טימ ןוא ,הלילח ,לקערב ַא ,רוּפש ןייק ןביילב טשינ לָאז'ס

 ,ןטַאט םעד ןפלָאהעגסױרַא רעטייוו

 עלָאר רעד ןיא ןעזעג ךיז ךיא בָאה "ורדע העור תרקבכ; ָאלָאט ןיימ ייב

 ןופ רעדלעפ ענירג יד ףיוא ךעלעפעש ענייז טעשַאּפ סָאװ ,לכוטסַאּפ ןופ

 ןפיוא ןגיוצעגסיוא ךיז גיל ךיא ואוו ,עקווָאנַאבור ,יקשיּפ ,עשזָאלָאק ,ענסָאסָאל

 ..."העור תרקבכ? ...עלעפייפ ןיימ ףיוא רעטנוא ךיז ליּפש ןוא זָארג םענירג

 עכלעוו ,ןוויטָאמ עשיגרוטיל ןוא םינוגינ-סקלָאפ עלעניגירָא סנטַאט ןיימ

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא רעדייא ךָאנ טנרעלעגסיוא ךימ טָאה רע

 רעדיל-רעטַאעט עניימ רַאפ טצונעגסיוא רעטעּפש ןרָאי טימ ךיא בָאה ,ררושמ

 .טלעו רעד רעביא טכַאמעג רעלוּפָאּפ ןוא ןעגנוזעג ,ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ

 א
 ,םיניד תוכליה ןיא תורשּפ ןייק טכַאמעג טשינ לָאמנייק טָאה עטַאט ןיימ

 טייקכעלטקניּפ רעקיד'שפנ-תריסמ טימ .עיצידַארט רעשידיא ןוא םיגהנמ

 ןימ ףיױא קידנגיל .תווצמ ג"ירתק עלַא ןטיהוצּפָא טימַאב ךיז רע טָאה

 ןטכירּפָא םייב ןייוועג ןליטש ןייז טרעהעג לָאמנייא טשינ ךיא בָאה רעגעלעג

 ךָאנ זיא טָאטש יד ןעוו ,רעטניוו ןוא רעמוז .טכַאנ רעד ןטימניא *תוצח;

 ןוא תילט ןטימ טנַאּפשעג ןיוש רע טָאה ,שינרעטסניפ ןיא טליהעגנייא ןגעלעג

 טגָאזעג ."תוינשמ הרבח? רעד טימ טנרעלעג .ןינמ ןטשרע םעד וצ ןיליפת
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 ןיא ןעמוק וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע ."םיליחת הרבח, רעד טימ

 ,שרדמ-תיב רעד ,לוש יד .ןיגוצקעװַא עטצעל יד ןופ ןוא ?שודק םוקמ;

 ,דיא-"םיּפכ-עיגי; רעד רתלַא 'ר .םייה עטייווצ ןייז ןעוועג ןענייז ,זיולק יד

 יד ןשיווצ טנכעררַאפ ןעוועג זיא רעסיגרַאפ-ןשָאלַאק רעד ,רעריקורב רעד

 'ר זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .טָאטש ןיא ןדיא עטסקידובכב ןוא עטסכעלרע

 רתלַא 'ר .הבוט ַא ןדיא ַא ןָאט וצ יינש ןוא ןגער ןיא ןפיול טעו רתלַא

 רעדניק ןוא יורפ עמערָא יד ידכ ,"ןכוסמ-הלוחא ַא ייב טכענ עצנַאג ּפָא טציז

 -הבישי ןעמערָא ןַא ןגרָאזרַאפ טעװ רתלַא 'ר ,ןפָאלשסיוא ןענָאק ךיז ןלָאז

 םיא רע טמענ ןעװ:סָאװ זיב רעבָא ."גָאטש ןטלעפעגסיוא ןַא טימ רוחב

 -תואצוה טימ דיגמ ַא ,חלושמ ַא ןגרָאזרַאפ טעװ רתלַא 'ר .ךיז וצ לייוורעד

 זיא רתלַא 'ר .בוט-םוי ןוא תבש ףיוא םיחרוא סלַא ןטַאדלָאס עשידיא ; ךרדה

 -תולימג; ,"תמה-תיולהק ,"קדצה-תנילא ,"אשידק-הרבח; ןיא קסעתמ ךיז

 זיא רע .ןטלַאה-הצע ןַא ךיוא ן'רתלַא 'ר טימ ךיז ןעק'מ ,םלוכ-לעו ."םידסח

 ,דלָאג ןופ ץרַאה ַא טימ ,רשיה-לכש םענערָאבעגנײא ןַא טימ ,םימשדארי ַא

 ,ץרא-ךרד ןטסערג םעד טימ ןטַאט ןיימ וצ ןגױצַאב ךיז טָאה "ךמע; זיולב טשינ

 ּפָארַא ןביוא ןופ טקוקעג ךעלטנייוועג ןבָאה סָאװ ,"םינסחי; יד וליפַא רָאנ

 ןגיוצעגוצ םיא ןוא ןטלַאהעג םיא ןופ ןבָאה ,טיל-עמערָא ןוא רעטעברַא ףיוא

 טָאה ,םיבושי ערעדנַא ןיא יו טקנוּפ ,ענדָארג ןיא ,םינינע עש'להק עלַא וצ

 ןוא הכאלמ רעד טיול לָאמַא ,"ןעמָאנוצ, ַא טימ ןפורעג םענייא ןדעי ןעמ

 רעד רתלַא; טשינ ןפורעג עלַא ןבָאה רעבָא ןטַאט ןיימ ... ױזַא טַאלג לָאמַא

 ."ארוק-לעב רעד רתלַא 'ר, רָאנ ,"רעריקורב

 רעפיט סנטַאט םעד ןיא המשנ ריא טמערַאװעג םורפ טָאה עמַאמ ןיימ

 ןוא טרעדנוה רעביא זַא ,טפָאהעג טָאה יז ,טייקיד'מימש"ארי ןוא הנומא

 לוטש ןייז ןבעל "עלעקנעב-סופ ַא וצ ןייז-הכוז יז טעװ רָאי קיצנַאװצ

 טיהענּפָא םורפ יז טָאה ,ןבעל ןיא עט'פתוש עיירטעג ַא יו ..."ןדע-ןג; ןיא

 עשידיא ע'רשכ עדעי עכלעוו רַאפ ,םיגהנמ ןוא םיניד ערעדנַא יד ןוא תורשכ

 .תוירחַא עצנַאג יד ךיז ףיוא טגָארט רעטכָאט

 ןבָאה עמַאמ-עטַאט סָאװ ,ףמַאק-סנבעל םעד ןרעדליש וצ רעווש זיא'ס

 ַאזַא ןייז וצ סנרפמ ידכ ץנעטסיזקע רעכעלגעט רעזנוא רַאפ ןריפנָא טזומעג

 ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ שפנ םעיינ ַא ןופ םינמיס טימ דניזעג-זיוה סיורג

 טימ רָאנ ןיילַא ןעניישרעד טשינ טעװ שפנ רעיינ רעד זַא .טסעק ףיוא זנוא וצ
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 םעד ףיוא --- גָאלוצ ַא רַאפ ךעלדיימ ייווצ עצנַאג ןופ גניליווצ ַא -- ףתוש ַא

 ,טכירעג טשינ ךיז רימ ןבָאה

 "וצ זנוא ייב ןטלַאהעג טשינ ךיז טָאה ,גניליווצ םעד ןופ עלעדיימ .ןייא -

 םעד ;טייקטלמוטעצ סעמַאמ רעד ןלעפעג ןעוועג טשינ ריא זיא'ס יצ ,גנַאל

 -סעווש רערעטלע ןיימ ןופ טסעטָארּפ רעד רשפא יצ ;םינּפ קירעיורט סנטַאט

 "עינשירַאב; רעצנַאג ַא רָאפ ןטלַאהעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,עקשַאירַאמ ,רעט

 יד סָאװ .ךיז ןעלדניקעצ ןקידמיצולּפ סעמַאמ רעד ףיוא "םורק, טקוקעג ןוא

 קוק ַא טּפַאכעג טָאה גניליווצ ןופ עלעדיימ ןייא -- ןעוועג טשינ זיא *הביס;

 ַא ,עלעגייפ ַא יװ ,טָאה ןוא ,טײקמערָא ,טּפַאשגנע רעקימורַא רעד ףיוא

 ..י!לחומ -- עינמ : ןָאטעג עשטשיּפ

 טלקיוװעגנייא טָאה רע : ןזיװַאב רעדיוו ךיז טָאה רעבערגַאב רעד עקסינ

 .טרָא ןקיליײה םוצ טנַאּפשעגקעװַא ןוא עלָאּפ ןייז ןיא "על'המשנ עבלַאה,, סָאד

 !ןביילב :טלקנעװקעג ךיוא ךיז טָאה *על'המשנ עבלַאה; עטייווצ סָאד

 -רַאפ ,ןעמעלַא זנוא ןוא ,ןעמַאמ רעד טָאה *תעדה-בושי; ריא ? ןביילב טשינ

 רעטסעווש ןיימ --- עקניזומ יד ןבילברַאפ רעבָא זיא יז .טכענ עזָאלפָאלש טפַאש

 ! ע'לחר

 "ילבחש סעמַאמ ןיימ טקידנעעג ךיז ןבָאה גניליווצ ןופ טרובעג ןטימ = |

 ןבָאה ףניפ :טכַארבעג טלעװ רעד ףױא יז טָאה תושפנ ףלעוװצ ."הדיל

 ,עקייש ,לוולעוו --- ןביז ןבילבעג רימ ןענייז ;זנוא ייב ןטלַאהעג טשינ ךיז

 .ע'לחר ןוא םייח ,עקטָאמ ,עקוװַאלס ,עקשַאירַאמ



 3 לטיּפַאק

 "ןקותמ רדח;

 ןיא רעמיצ-לעטָאה ןיימ ןיא ,טעב ןיא טציא קידנגי

 טשינ רימ טמענ'ס ןוא גנַאלש ַא יו ךיז ךיא ףרַאװ ,עשרַאװ

 ואוו עלעביטש סָאד ןגיוא עניימ רַאפ טייטש טָא ...ףָאלש ןייק

 -לֵא ןַא טימ ךעל'מירדח עקניניילק ייווצ : טניואוועג ןבָאה רימ

 ,לסעג ןשרעלקומש םעד ףיוא רעקעב םעד ן'הילדג ייב ,לרעק

 רעד ,טיורב עװעזָאר סנבַאל ענעקַאבעג-שירפ יד ןופ חיר רעד

 טקעמשרַאפ טָאה ,תבש דובכל תולח ענעצייוו ענעטכָאלפעג יד ןופ טַאמָארַא

 קרַאטש ןוא רעכעלזָאנ יד ןיא טמעטָאעגניײרַא ךיז טָאה'ס ,לסעג סָאד ,ףיוה סָאד

 ןטנעמָאמ רעטסניפ רעד ןיא ןבעווש ןגיוא עניימ רַאפ ...טיטעּפַא םעד טציירעג

 ףרַאש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאי-רעדניק עטסירפ עניימ ןופ ןעגנובעלרעביא ןופ

 ...ןורכז ןיימ ןיא טברַאקעגנייא ןוא חומ ןיימ ןיא טצירקעגנייא

: 
 סלַא ןעמונעגפיוא ךימ ןעמ טָאה רָאי בלַאה ַא ןוא ףניפ ןופ רעטלע ןיא

 ,"ןקותמ"רדחא עלוש רעשיאערבעה רענדָארג רעד ןיא דימלת

 -ץטניא רעשידיא רעד ןופ רעדניק טנרעלעג ךיז ןבָאה ?ןקותמ-רדח, ןיא

 ךעלגניא רעדָא ,ןזיירק עשיטסינויצ יד וצ טגנַאלַאב ןבָאה בור סָאד .ץנעגיל

 ערעייז ןקיש וצ טסַאּפעג טינ טָאה'ס ןעמעוו ,םַאטש ןשידיגנ ןופ ךעלדיימ ןוא

 -רכש רעסיורג רעד .עלושיךַאפ ַא ןיא רעדָא "הרות-דומלת, ןיא רעדניק

 ,םעלבָארּפ ןייק ןעוועג טינ ייז ייב זיא דומיל

 עירָאגעטַאק רעשיטסינויצ רעד ןיא טינ ,טסַאּפעגנײרַא טינ ךיז בָאה ךיא

 תוכז ןיא טריגעלױװירּפ ןעמ טָאה ךימ .רעשידיגנ רעד ןיא רעקינייװ ךָאנ ןוא

 ..."ןצבק רעטנעגילעטניא, סלַא טעטירַאלוּפָאּפ סנטַאט ןיימ ןופ

 ףיוא רעדָא טנרעלעג ןעמ טָאה ןטלַאטשנָא-ךוניח רענדָארג ערעדנַא יד ןיא

 רעדָא ,סעיזַאנמיג *לַאער, ןוא *יקסנירַאמ; יד ןיא יוװ ,ןפוא ןשירעקנעדיירפ ַא

 ןוא "הרות-דומלת; רעד ןיא יװ ,םַארגָארּפ ןזעיגילער-גנערטש ַא טימ

 ױזַא ןעמונעגנָא טינ רעדניק עשידיא ןעמ טָאה סעיזַאנמיג יד ןיא ."הבישי,

 ,"ןטייל וצ ןוא טָאג, וצ עלוש ַא ןרָאװעג ?ןקותמ-רדחא רעד זיא ; גנירג
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 -ייז ןסרוק-ןרעל יד ."תירבעב-תירבע; ןעוועג זיא ךַארּפש-טכיררעטנוא יד

 רעבָא ; טייצ רענעי ןופ ןלוש עטסנרעדָאמ יד ןיא יוװ טקנוּפ ןרָאװעג ןבעגעג ןענ

 -אצוי ןעמ זיא ןעגנונעדרָארַאפ-גנוריגער עשיסור יד רַאפ .שיאערבעה ןיא ץלַא ||

 שידיא ,שיסור --- ךַארּפשידנַאל יד גָאט ַא העש עכעלטע ןענרעל טימ ןעוועג

 טרָאטעג טינ "ןושל-עמַאמ/, ןעמ טָאה אפוג רדח ןיא ;*ןָאגרַאשז, ןסייהעג טָאה

 ,ןּפיל יד ףיוא ןעגנערב

 טינ "הלכשה,  ןוא "הרותה-דומילק ןשיװצ ףמַאק רעד זיא ענדָארג ןיא

 עשילױּפ-שיסור ערעדנַא ןיא יוװ ןפוא ןפרַאש ַאזַא ףיוא ןרָאװעג טריפעגנָא

 -רעדניק וצ ."דחא םוקמב הלודגו הרות; ןעוועג זיא ענדָארג ןיא ,םיבושי

 ןוא ץנַארעלָאט ךס ַא טימ ןגױצַאב ךיז ןעמ טָאה גנודליבסיוא ןוא גנואיצרעד

 .םישזער ןשירַאצ םעד רעטנוא עכָאּפע רערעטסניפ רענעי ןיא שינעדנעטשרַאפ

 םידומיל עכעלטלעװ ןגעק ןצעזוצסיוא טַאהעג ָאי ןבָאה סָאװ ןרעטלע יד

 ,טסייג ןרענָאיצולָאװער םעד ןופ רעדניק ערעייז ןטיהסיוא טלָאװעג ןבָאה

 ןבָאה ייז ,םָארטש ןקידנזױרב ַא ןיא יו טנגוי יד ןגױצעגנײרַא טָאה סָאװ

 ,טשינ טסיױו ןעמ יו ױזַאק :עירָאעט רעשידָאמטלַא רעד ןופ ןטלַאהעג

 ט'הנעט'עג ייז ןבָאה --- גנודליב עכעלטלעוו ..."ןטַאש טשינ סע טעװ ױזַא

 םערָאװ ַא זַא? רעבָא .. .םישעמ ערענָאיצולָאװער ןוא גנורעלקפיוא טגנערב --

 -ָאכיסּפ יד ...?ָאטשינ רָאג זיא סרעסיז ןייק זַא רע טניימ ןיירכ ןיא טגיל

 סָאװ ,תוחוכ עצרַאװש יד ןופ טנעה יד ןיא טליּפשעגניײרַא טקנוּפ טָאה עיגָאל

 .ץנַארָאנגיא ןוא שינרעטסניפ ןיא קלָאפ סָאד ןטלַאה וצ טכוזעג ןבָאה

 ןיא ןענרעל ןקיש וצ ךימ ןלעוּפ ךיז ייב טנָאקעג טָאה עטַאט ןיימ ױזַא יוװ

 ףיוא "על'השא? ןַא טימ ךָאנ ןוא "שאר-יוליגב, טציז ןעמ ואוו ,*סַאלקא ַא

 "רכש רעד זַא ךָאנ טרפב ,רעדנואוו ַא תמאב רימ זיא ,"עקיײמַאקס; ןייא

 זיא עמַאמ יד .ענעשעק רעשינצבק ןייז רַאפ ןעוועג טשינ רעכיז זיא דומיל

 ךיז טעװ עקמייח ריא ,טייקיניילק ַא :קילג רַאפ למיה ןטעביז ןיא ןעוועג ָאי

 ! ךיילג רעדניק עשיטייל טימ ןענרעל
 :ןעמ טגָאז יװ .עטירבענּפָא ןעוועג ןיוש ןענייז עמַאמ-עטַאט עניימ

 יז ןבָאה קיניוו .ןטלַאק ףיוא ןעמ טזָאלב ןסייה ףיוא ּפָא ךיז טירב'מ זַא

 רעד ? ןעלעקייש ןופ עקַאט ןוא ?לוװלעוו ,רוכב רעייז ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג

 .ןרושָארב ןוא ךעלכיב-"לוסּפ-ףירטש ערעייז וצ ןבירשעגוצ סָאד טָאה עטַאט

 ןענעגונַאב טזומעג ךיז ,עקטָאמ ,לדניז רערעגניא רעד ןיוש טָאה רַאפרעד

 ךיז ןבָאה ,עקװַאלס ןוא עקשַאירַאמ ,ךעלדיימ יד ."הרות-דומלת; ַא טימ
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 בוטש ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ "דמלמייצח ןוא רערעל-יצח. ַא טימ טלגנַארעג

 ,ןביירש ןוא ןענעייל טנרעלעג ייז ןוא ,ןעוועג טלָאמעד זיא עדָאמ יד יוװ ,ןיײרַא

 בָאה ךיא רעדייא ךָאנ "םויה-רדס; רעזנוא ףיוא ףױרַא זיא ךוניח ןיימ

 עלַא .החּפשמ רעד ןופ לקיניזמ סָאד טרָאפ .ףלַא-תרוצ ַא ןופ טסואוועג

 רעד זַא ,טינ טניימ סָאד ,"ןקותמ-רדח; :הרשּפ רעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא ןענייז

 -עג ץלַא טָאה רע :ןבעגעגרעטנוא ,טינ-ריד ,טינירימ ,ױזַא ךיז טָאה עטַאט

 "תוכז-ףכל} ןגיואווַאב ? עיצולָאװער טימ לָאמַא טינ סע טקעמש יצ טרעטיצ

 ;?שדוק-ןושל; ףיוא ןעמ טנרעל *ןקותמ-רדח/ ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד םיא טָאה

 -- ?שדוק-ןושלא ףיוא עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעגנערב ןָאק'מ ױזַא יו ןוא

 ...ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ ךיז רע טָאה סָאד

 -רַאפ ערעייז ןופ ןפלעהוצסורַא טריטנולָאװ ןבָאה עקשַאירַאמ ןוא עקייש

 טסינישַאמ סלַא טעברַאעג ןיוש טָאה עקייש .דומיל-רכש ןיימ רַאפ ןטסניד

 טנידרַאפ ןיוש טָאה עקשַאירַאמ ןוא ,קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ ןיא ןץ'יקסוועשערעש ייב

 ,ןיזַאגַאמ-רעדיילק ןיא ןעניקלע ייב עצישטשַאקירּפ סלַא

 טָאה גנודליב ןוא גנואיצרעד רעקיטפנוקוצ ןיימ ןגעוו םיחוכיוו עלַא יד

 ןבילוצ ױזַא טינ --- ןיירַא רדח ןיא רעכיג סָאװ ןייג וצ רעגַאב ןיימ טקרַאטשעג

 ןגרָאמירפ ןדעי ןפרַאד טינ לָאז'כ זַא ,םעד ןיא ןעגנַאגעג זיא רימ .ןענרעל

 ערעדנַא יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,לסעג-עציורט םעד ףיוא ןיילַא רענייא ןביילב -

 ןוא סעציײלּפ יד ףיוא *סעצינַאר, יד טימ ץעגרע ןײגקעװַא ךיז ןזָאל רעדניק

 ,סמערָא יד רעטנוא ךעלכיב יד טימ

 בָאה -- !ןײרַא רדח ןיא רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןייג ךיוא ליוו'כ ---

 ! רדח ןיא ךימ קיש ,עמַאמ -- .ןטעבעג ךיז ךיא

 עמַאמ יד ךימ טָאה -- רעטייו יװ רעטנענ ןיוש זיא'ס ,עקמייח --

 .ןענרעל ןייג ךיוא ןיוש וטסעוו דלַאב ,דלַאב --- טסיירטעג

 וטסגָאז גָאט עלַא -- .טעשטשעיּפעג ךיז ךיא בָאה -- ?עמַאמ ,ןעוו ---

 ּפָא ןכַאל ייז ,רימ וצ ךיז ןעּפעשט רעדניק יד !טשינרָאג ןוא ,דלַאב ,דלַאב

 :עלעדיל ַא ךָאנ רימ ןעגניז ייז ! רימ ןופ

 !ץע'רוחב רעסיורג ַאזַא ,ץעק יד טימ ,ץעה םייח,

 ,עלעפייר ַא טימ ךיז טליּפש --- על'הפוע ןַא זיא םייח

 *,..ס'עמַאמ רעד טגיוז ןוא -- עלעצימ עניילק ַא טגָארט

 טזָאלעגסױא קידוװעמעש ךיא בָאה -- !עמַאמ ,רדח ןיא ךימ קיש --

 ,םַארג םעד
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 "יזרַאפ עמַאמ יד רימ טָאה -- !גָאט רעד ןעמוק טעװ דלַאב ,דלַאב --

 ,רָאה עניימ קידנטעלג טרעכ

 לא +
* 

 עטַאט רעד יוװ ױזַא .ןעמוקעג ךעלדנע זיא גָאט רעטעטרַאװרעד-גנַאל רעד

 יד טָאה ,"ןינמ, ןטשרע ןטימ תירחש ןענװַאד םוצ ןײרַא לוש ןיא קעװַא זיא

 ,טמַאקעג ,טעבָארקסעג ,ןשַאװעג ךימ :רימ םורַא ןעידַאּפ ןביוהעגנָא עמַאמ

 -לנָאּפשע ַא ןָאטעגנָא ךימ ;הּפוח רעד וצ רוחב-ןתח ַא יו טצוּפעגסױא ךימ

 -רעביא ןַא ס'עקטָאמ ןופ טעוװעצינעגרעביא טָאה'מ סָאװ ,לרעטינרַאג "םעיינ

 רָאּֿפ עטשרע יד ןרעיוא יד ייב ןגיוצעגפיורַא בָאה'כ ;גוצנָא ןטעוועצינעג

 טעוװוערטסיימעגסיוא טָאה רעטסוש רעד לרעב רעטעפ ןיימ סָאװ ,ךעלעוויטש

 עלעטיה סָאד ּפָאק ןפיוא טסַאּפעגנָא ; רימ דובכל *ּפירקס; ןלעיצעּפס ַא טימ

 -השעמ; לגיּפש ןיא טקוקעגנָא טוג ךיז ,(קעשַאד) *קָארעיזָאק; ןקיצנַאלג ןטימ

 רעד ייברַאפ שירעגנויליואוו ןוא ףייטש טריצַאּפשכרודַא ךיז ןוא *טנַארפ

 .י.*עיצקעּפסניא,/ ריא רַאפ ןעמַאמ

 -סיוא ןיימ ןופ ןלָאװקעגנָא טָאה יז ,ןטכיולעג טָאה םינּפ ס'עמַאמ רעד

 קרַאטש ךימ ןוא םורַאיּפַאכ ןקידמיצולּפ ַא ןבעגעג רימ טָאה יז .רעייטש

 | ,ךיז וצ טקירדעג
 םיא טסקיש -- טצעביקעג ריא עקייש טָאה -- עמַאמ ,וטסנייוו סָאװ ---

 ?הדיקע רעד וצ

 יז .טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעװַא עמַאמ יד םיא טָאה -- המכח ַא --

 ןערָאּפ ןעמונעג ךיז ןוא ןגיוא יד ןופ ןרערט יד ךוטרַאפ ןטימ טשיװענּפָא טָאה

 עבלַאה, יד טליטשעגנייא ,ךעלדיימ יד ,ןעקטָאמ טקעוועגפיוא ; בוטש םורַא

 ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ,עלעגייפ ַא יו ,קידנעשטשיּפ טָאה סָאװ ,ןע'לחר ,"המשנ

 .עלעצרעה סָאד ןיוש ריא ט'שלח סע זַא

 עקייש .ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא עקייש טָאה -- ! רוחב-ןתח ,ןיוש םוק --

 סָאװ ,"ןקותמ-רדח; ןיא ןלעטשוצוצ ךימ ןעמונעגרעטנוא טַאהעג ךיז טָאה

 געוװ ןפיוא ,יקצַאלַאּפ ןוא עקסיײצילָאּפ ןופ גָאר ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה

 -ןּפירקס עניימ ןופ טקַאט םוצ .קירבַאפ ס'יקסוועשערעש ןיא טעברַא ןייז וצ
 עגנַאל ס'עקייש ןטלַאהוצכָאנ טערַאטסעג ךיז ךיא בָאה ,ךעלעוויטש עקיד

 : : .ךענַאּפש

 ,קָאטשניב ַא ןיא יו טעמושזעג ןיוש טָאה ?ןקותמ-רדח; ןופ ףיוה ןפיוא
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 וצ זָאל ַא ךיז (לקעלג) *קָאנָאװז, ןפיוא טרַאװעג ןבָאה ךעלדיימ ןוא ךעלגניא

 ,"טכעה םעיינ; םעד ,ךימ ןבָאה רעדניק יד ןעוו .ןרעמיצ-סַאלק ערעייז וצ ןָאט

 -ליה ַא טימ ןעמונעגפיוא ךימ ייז ןבָאה ,"ךוליה, ןשימָאק םעד ןיא ןעזרעד

 ךיא טלָאװ ,טנַאה רעד ייב וצ טינ ךימ טלַאה עקייש ןעוו .רעטכעלעג ןקיכ

 "עצ ףרַאש ךיז טָאה לקעלג סָאד סָאװ ,סנ ַא ..."חרביוא ַא טכַאמעג דלַאב

 .ןינב-לוש םוצ םוטּפַאר ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ךעלרעדניק יד ןוא ןעגנולק

 ןעקייש טּפעלשעגכָאנ ךיז ךיא בָאה ,טנַאה ןיא עלעטיה סָאד קידנקירד

 .טּפַאלקעגנָא עקייש טָאה ןריט יד ןופ רענייא ןיא .רָאדירָאק ןגנַאל ַא ךרוד

 עקייש ןוא ריט טייז רענעי ןופ טרעפטנעעגּפָא עמיטש ַא טָאה *! השקבב;

 ,ןרעמיצ יד ןופ םענייא ןיא טרַאשעגנײרַא ךימ טָאה

 עשוהי רמ ,"ןקותמ-רדחפ ןופ "להנמ, רעד ןסעזעג זיא שיט-ביירש ַא ייב

 עטכידעג ,עצרַאװש ּפָאק ַא טימ ןַאמרעגנוי רעטנַאגעלע ,רענייש ַא .ןיוועל

 ןוא עלעדרעב ןריושעגידנור ַא טימ טסַאפעגמורַא םינּפ לקנוט ןייז ; רָאה

 ןבָאה ןגיוא עצרַאװש-ליוק ענייז ;*ןָאסַאפ, ןשיזיוצנַארּפ ןפיוא ךעלעצנָאװ

 ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןעמונעגכרודַא זנוא

 טביולעג ךימ .ןעמוק רעזנוא ןופ קעוצ םעד טרעלקרעד טָאה עקייש

 טינ טייוו ןיב ךיא זַא ןוא לּפעק ףרַאש ַא בָאה'כ ,םַאזכרָאהעג ןיב ךיא זַא

 "ירבע, טימ ,"תיב-ףלַאק ןטימ טעװַארּפסעג ןיוש ךיז בָאה'כ ;רעגנַאפנָא ןייק

 עקייש ."רומזמ/ ַא יו ,"רודיס; ןופ ןיוש ךיא ןוװַאד גנולענק ס'נטַאט ןטימ

 ַא ןיוש ןיב'כ זַא ,עלעמיטש ןיימ ןגעוו ןרעהוצנָא ןבעגעג ךיוא םיא טָאה

 רעקיטכיר רעד ןיב ךיא :ץרוק ןטַאט םעד סיױרַא ףלעה ןוא ל'ררושמ

 | .עלוש ןייז רַאפ *טַאדידנַאק;

 ןגעוו ?גָאלָאנָאמ; םעד טרעהעגסיוא קידלודעג טָאה ןיוועל רעה רעד

 "כיימש ןוא עלעקצנָאװ ןופ גערב ַא השעמ-תעשב טּפוצעג ,"תולעמ; עניימ

 | : ןָאטעג"גערפ ַא ךימ קידנעל
 (? רעקניביל ,ךיד ןעמ טפור יוװ) ? יביבח ,ךמש המ --

 ךיוא ךיא טלָאװ ,הלאש ןייז ןענַאטשרַאפ ָאי טלָאװ ךיא ןעוו וליפַא

 ןעמונעגּפָא ךימ טָאה ןושל סָאד לייוו ,ןרעפטנע וצ םיא חוכב ןעוועג טינ

 "עג ,טנעה יד ןיא עלעטיה סָאד טיירדעג ,ןענַאטשעג ךיא ןיב ...קערש ןופ

 .ןגיוושעג ןוא דרע רעד וצ ןגיוא יד ןטלַאה

 ןיועל רעה טָאה -- ?ןעמָאנ ןייד זיא סָאװ ?ךיד ןעמ טפור יוװ --

 ,שידיא ףיוא לָאמ סָאד רעבָא ,ט'רזח'עגרעביא לָאמָאכָאנ
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 -ָאל-בַאי םייח -- טעשטּפעשעגסױרַא םיוק ךיא בָאה --- ! םייח-ח-ח ---

 י !קינ

 / {ןבעל טניימ םייח .םייח --- ןעמָאנ רעשיאערבעה רענייש ַא ? םייח ---

 ,שיט-ביירש םעד רעטניה ןופ טקורעגסױרַא ךיז טָאה ןיוועל רעה רעד

 יד טרַאשרַאפ ,ןרעיוא יד רעטניה טקוקעג ,טּפַאטַאב ךימ ,רימ וצ ןעמוקעגוצ

 טכַארטַאב ; "םירצמ ןופ הכמ עטירד יד; לָאמַא טינ ךיא בָאה יצ ּפָאק ןופ רָאה

 : ןרעהוצנָא ןבעגעג בגַא-ךרד ןוא ןייצ יד ,ןקַאנ םעד ,זלַאה םעד

 - ! טייקרעביוז ףיוא דיּפקמ רעייז ןענייז רימ --- |

 , טָאק ןטימ טלקָאשעגוצ רע טָאה ,לגענ יד ,טנעה עניימ ןרינעמַאזקע ןכָאנ

 טָאה ןעבָארקס ס'עמַאמ רעד זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא *! דואמ בוט ,בוט;

 זיא ןעמַאזקע רעשינעיגיה ןוא רעשיזיפ רעד ;טַאטלוזער ןטוג ַא טכַארבעג

 ,םולשב ךרודַא

 ןטימ טסגניז ? םייח ;עקַאט ,ררושמ ַא טזיב וד זַא ,טגָאז רעדורב ןייד ---

 ?רָאנעט ַא יצ סַאב ַא ,םייח ,וטסָאה עמיטש ַא רַאפ סָאװ !הפי ,הפי ? ןטַאט

 ,שיט-ביירש ןַייז וצ קידנעייגקירוצ טסַאּפשעג רע טָאה --

 ןרעגנעל ַא ךָאנ טלמַאטשעגסױרַא ךיא בָאה -- טינ סייוו ךיכ-כיא -- |

 ."תעדה-בושי;

 + רקיע םוצ ןָאטעג-םענ ַא ךיז ןעמ טָאה ,"תומדקה; יד טימ ט'רטּפיעגּפָא

 ַאטָאסור ,ןיקמורפ ,יקסוועשערעש זַא ,טרעלקרעד טָאה עקייש .,דומיל-רכש

 ןעגנַאלרַאפ רימ .סקינָאלבַאי יד ןופ רעכייר יאדװַא ןענייז םייהקַאז וליפַא ןוא

 ,שינעעזנייא ןבָאה ןיוועל רעה רעד לָאז רעבָא ,טסיזמוא ,הלילח ,טינ

 ןיא ןפָארטעג ,סיוא טזייוו ,טָאה טייקיטכירפיוא ס'עקייש רעדורב ןיימ

 -אצוי ןופ יװ ,ןזיוועגנָא טָאה ןיוועל רעה ? ןעד עשזיסָאװ ,ןירַא *לטניּפ,

 רעד :עלוש ַאזַא ןטלַאהסיוא ןופ ןטייקירעוװש עלעירעטַאמ עסיורג יד ,ןגעוו

 רימ טימ זַא ,ןירַא "ןדנ; ןיא ןבעגעגניירַא טָאה רע ;ץַאלּפ ןיא לגנַאמ

 "ורב ַא זיא רע שטָאכ ,ןטַאט ןַײמ בילוצ םַאנסיוא ןַא יווייס ןיוש ןעמ טכַאמ

 גנוניימ ענעביוהעג ַא רעייז ןבָאה עלוש רעד ןופ ןרָאטקעריד יד ...רעריק

 ןעמ טעװ ,ןטקַאפ עלַא יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ זיא .ן'רתלַא 'ר ןגעוו

 טגָאזעגסױרַא רע טָאה --- דומיל-רכש שדוח ַא לבור ןעצ רימ רַאפ ןענעכער

 ןלעו ,עמוס יד ןרעהרעד ןלעװ רימ זַא- ,טַאהעג ארומ םתסמ טָאה רע .ליטש

 .טרָא ןפיוא ץשלח עדייב רימ

 -- הלכ סיוא .ןצרַאה ןיא ןָאטעג ּפָאלק ַא רימ טָאה --- ? לבור ןעצ --
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 ןעצ .רערעל רעד ,ךיז טלציוו רע זַא ,שרעדנַא טשינ !דיױמ רעדיוו ןוא

 ; ןשָארג םענרעּפוק ַא ןטַאט ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה טלָאמעד זיב ? שדוח ַא לבור

 טָאה עמַאמ ןיימ סָאװ ,תועבטמ עטסערג יד !עקיּפָאק ַא --- לבוי ַא ןיא לָאמַא

 רַאפ ןפיוקוצנייא סעּפע גנַאג ַא ןקיש ךימ טגעלפ יז ןעוו טױרטרַאפנָא רימ

 ןופ ; רעסקעז ַא ,רעפניפ ַא ,רעריפ ַא :ןעוועג זיא ,"למערק-םימשב? ןיא ריא

 לָאמניײק ךיא בָאה לבור-"תרוצ; ַא .ןלייצרעד זיולב טרעהעג ךיא בָאה ןעלבור

 בָאה'כ ,ןיוש !?שדוח ַא לבור ןעצ ...ןעזעגנָא טשינ ןגיוא יד רַאפ וליפַא

 ...ןבױהעגנָא בָאה ךיא רעדייא ךָאנ עלוש יד טקידנעעג

 יד ףיוא ןייא טייג עקייש זַא ,ךיא רעה רעבָא גנושַאררעביא ןיימ וצ

 רֶע .רחסמ ַא ייב רעגייטש רעד יו ,וליפַא טינ ךיז טגניד רע .לבור ןעצ

 זנוא ייב טמענ רע סָאװ ,הבוט *רעשירעבא רעד רַאפ רערעל םעד ךָאנ טקנַאד

 .ךיא בָאה -- קיטַאלג טינ ָאד זיא סעּפע .שדוח ַא לבור ןעצ יװ רעמ טינ

 ןעמ .רימ ןגעק *טָאלּפמָאקא ַא ןרָאװעג טכַאמעג ָאד זיא סעּפע .טכַארטעג

 ! רעדורב רענעגייא ןיימ ? רעוו ןוא --- *קַאז ןיא ץַאק ַא; יװ ךימ טפיוקרַאפ

 ,םינידמ יד וצ ןפסוי טפיוקרַאפ ןבָאה רעדירב יד יו טקנוּפ

 וצ-ןּפַאלק םירחוס יװ ,טנַאה ס'רערעל םעד טקירדעג טָאה עקייש ןעוו

 ףיוא ךימ קידנזָאלרעביא ןײגוצקעװַא ךוזרַאפ ַא טכַאמעג ןוא ,רחסמ ַא וצ

 רעד יװ ,ןַארּפָאס ַא ףיוא שטיווק ַא טזָאלעגסױרַא ךיא בָאה ,*טָארַאב ס'טָאג;

 ךיז ךיא בָאה ,עלָאּפ רעד ייב ןעקייש קידנּפַאכנָא ; *דָאװַאז; ןפיוא רעפייפ

 :הטיחש רעד רַאפ לבלעק ַא יו ,טעווערעצ

 !ןעמַאמ רעד וצ םייהַא ליוו ךיא ---

 רעבָא .טשימעצ ןצנַאגניא ןעקייש טָאה זיורבפיוא רעשירעטסיה ןיימ

 טכַאמעג טינ דָארג "ענעצס עשיטסַאבמָאב; ןיימ טָאה ןיוועל רעה םעד ףיוא

 ייב טליּפשעגּפָא ךיז ןבָאה *סעמַארד;, עקיזָאד יד זַא םינּפַא .קורדנייא ןייק

 ןעמונעגנָא ךימ ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ...טפָא רעייז טעניבַאק ןיא םיא

 ,ןגָארטּפָא ךיז לָאז רע ןעקייש וצ ןָאטעג קנואוו ַא ןוא ןעלסקַא עדייב ייב

 -רָאמ רעד ייב ןעמונעגנָא ךימ רע טָאה ,רימ טימ ןיילַא קידנביילב

 ךימ ןוא ןגיוא עטרערטרַאפ עניימ ןיא טקוקעגנײרַא קידנעלכיימש ,עקשטעד

 : ט'רסומ'עג קיטומטוג

 זַא ,ךָאד ןיימ ךיא ? סע טסַאּפ יו ? רָאג ןענייוו ,סָאד זיא סָאװ ,םייח ---

 סיוא שיוװ :ןענייו וצ גונעג ,ונ ,ונ ! רוחב רענעסקַאװרעד ַא ןיוש טסיב וד

 ? לכיטזָאנ ַא טסָאה ! ןגיוא יד
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 : עמַאמ יד סָאװ ,עלעקליײשטַאפ עסייוו יד טכוזעגסיוא ךיא בָאה קידנצכולש =

 "ןעמל לָאז'כ :קידנגָאזנָא ,ענעשעק-ןזיוה רעד ןיא טּפוטשעגנײרַא רימ טָאה

 רעד טימ ...לרעטינרַאג םעיינ ןיימ ןופ לברַא יד טימ ןצונַאב טינ ךיז םשה

 ,רעגניפ ייוצ טימ לזענ ןיימ ןעמונעגנָא ןיוועל רעה רעד טָאה עליישטַאפ

  ןרערט ערטסקע יד טציײנשעגנײרַא ןוא גנוטיידנָא יד ןעמונַאב בָאה ךיא

 רעטַאקילעדא רעד ךָאנ ...רעכעלזָאנ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןבָאה סָאװ

 "נָא ךימ ,ּפָאק ןפיוא רָאה עניימ טעשטַאלּפעגוצ רימ רע טָאה ,"עיצַארעּפָא

 .ןסַאלק יד ןופ םענייא וצ רָאדירָאק ןכרוד טריפעג ןוא לטנעה םייב ןעמונעג

 "נָאק ַא ןופ רענעט עקידנרירביוו יד ןגָארטעג ךיז ןבָאה רָאדירָאק ןיא

 ַא טימ ןעגנוזעג ,דיל קיצרַאה ַא טײלגַאב קידנריר טָאה סָאװ ,עניטרעצ

 טָאה דיל סָאד .ךעלעמיטש עשרעדניק ןופ טנעמַארעּפמעט ןוא ליפעג ךס

 טּפַאזעגנייא טָאה המשנ עשירעדניק ןיימ ןוא רעדילג עניימ טמָארטשעגכרוד

 רעגַאב רעקידלַאװג ַא טקעװרעד רימ ןיא ךיז טָאה סע .גנַאזעג עכעלרע סָאד

 ...יתדלומ ףונ ,יתרוכמ :ךעלרעדניק יד טימ ןעגניזוצטימ

 -סָאלק ןיא ןיוועל רעה םעד טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה ,םולח ַא ןיא יו

 ןבָאה רעליש יד .גנַאזעג עסיז סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ רעמיצ

 :"ןָאסינוא, ןיא ןעירשעגסיוא ןוא רעטרע יד ןופ ןָאטעג-ביוה ַא ןַאטנָאּפס ךיז

 ךלָאב ןוא (רערעל רעה ,טסירגעג ייז) *!הרומה ינודא ,םולש, --

 ...?רישזַאסַאּפ םעיינ, םעד --- רימ ףיוא ןקילב ערעייז טלעטשעגנָא

 לכיימש רעקידיירפ ַא .ךיז ןשיווצ טעקשושעגכרוד ךיז ןבָאה רערעל עדייב

 ,םינּפ ס'רערעל-גנַאזעג םעד ףיוא ןסָאגעצ ךיז טָאה

 רע טָאה -- שטיװָארעדגיװ ןבואר ,רערעל-גנַאזעג רעד ןיב ךיא --

 ?עלעגניא ,ךיד ןעמ טפור יװ --- .רימ רַאפ טלעטשעגרָאפ ךיז

 !קינָאלבַאי םייח -- טגָאזעגסױרַא טסיירד ךיא בָאה --- ! םייח --

 סָאד) ! שדח דימלת הז -- ןדלָאמעג ןיוועל רעה רעד טָאה --- ! םידלי ---

 םולש טגָאז) ! םייחל םולש ורמא ,םידימלת ! םייח ומש (! רעליש רעיינ ַא זיא

 (! ןע'מייח וצ

 ןוא "ךעל'הקברק ,"ךעל'המלשג ןוא "ךעל'השמ, ןופ רָאכ-רעדניק ַא

 ,טסירגַאב ךימ טָאה "ךעל'האל;

 ! םולש ! םייח ,םולש ---
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 -בָאּפ , ןיימ ןיא גנולעטשרָאפ ַא רעניימ וצ ,רעטעּפש רָאי קיצרעפ טימ
 יד טַאהעג ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןיא ,וינעווע דנָאקעס ףיוא רעטַאעט-יקיל
 רערעל ןטשרע ןיימ םלוע ןטרירעג ַא רַאפ עניב רעד ןופ ןלעטשוצרָאפ היכז
 לַאפוצ ַא ךרוד .ןיוועל עשוהי רמ ,ענדָארג ןיא *ןקותמ-רדחפ ןופ להנמ ןוא

 -עֹּפ ַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ךיז טניפעג רע זַא ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה
 טגָאזעג ןוא טרינָאפעלעט םיא וצ בָאה ךיא .הבישי רענילקורב ַא ןיא גָאגַאד
 רעטַאעט ןיא ןטעברַאפ םיא בָאה ךיא .טקנעדעג ךימ טָאה רע ; ןיב ךיא רעוו
 ירעה ןופ ,"ןוגינ רעטפושיכרַאפ רעדא גנוריפפיוא רעקיטלָאמעד ןיימ וצ
 ,שטיוװָאנַאמלַאק

 ןרערט .ןבײרשַאב םוצ טינ זיא רָאי קיצרעפ ךָאנ שינעגעגַאב רעזנוא

 ,ןביל ןיימ ןעזרעד בָאה ךיא ןעו ,טלעטשעג ןגיוא יד ןיא רימ ךיז ןבָאה
 ,ןגיובעגנייא עלעסיבַא ןקור רעד ,עלעדיא רעקשטיטלַא ןַא -- רערעל ןרעייט

 טעילטעג ךָאנ טָאה לרעייפ סָאד רָאנ ,יינש יו סייוו עלעדרעב סָאד ןוא רָאה יד

 ,ןלירב יד ךרוד טנײשעגסױרַא ןוא ןגיוא עקיטומטוג ענייז ןיא

 ןלעטשוצרָאפ דובכ ןסיורג םעד טַאהעג ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 םערַאװ טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןעמעוו ,טסַאג ן'בושח ןיימ םוקילבוּפ ןרַאפ
 רעטשרע ןיימ ןעמואוושעגפיוא זיא ןגיוא עניימ רַאפ .טסירגַאב קיצרַאה ןוא

 :ןעגנולקעג טָאה ןרעיוא עניימ ןיא  "ןקותמ-רדח, ןיא ןגרָאמירּפ

 ! םייחל םולש ורמא ! םייח הז ,םידימלת --

 ךיא ןוא עקטַאמ ,עקוװוַאלס

 רעד ףיוא רימ טימ ןסעזעג זיא ,ןרָאי עניימ ןיא עלעדיימ ַא ,עק'רתסא

 ךיילג ןענואוועג ץרַאה ןיימ טָאה עק'רתסא .(לקנעב-לוש) *עקיימַאקס, רעבלעז

 ...ךעלעגייא עיולב-למיח עריא ןופ קילב ןטשרע ןטימ

 ַא יװ טקוקעג ןיא רעמיצ-סַאלק ןיא ןסעזעג ךיא ןיב טייצ עטשרע יד

 הרבהב ,"תירבעב-תירבע? זנוא טימ ןעמ טָאה טנרעלעג .?םדָא-ינב; ןיא ןָאה
 -עג טכַאמעג ןענייז ןעגנושטייטרַאפ ןוא ןעגנורעלקרעד עלַא .?תיזנכשַא;
 -נײרַאא טָאה עטַאט ןיימ סָאװ ,טפַאשטנעק עצנַאג ןיימ .שיאערבעה ןיא ןרָאװ
 טזומעג ךיז בָאה'כ ..."הלטבל-הכרבא ַא ןעוועג זיא ,רימ ןיא "טלענקעג
 קרַאטש טָאה ןטַאט םעד ."תיב-ףלַא; עמַאס ןופ ןבױהנָא ןוא ןייז חירטמ
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 ךיא תעב ,רעגנַאפנָא ןַא רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה'מ סָאװרַאפ ןסָארדרַאפ

 -סױרַא רימ ןבָאה רערעל יד .טרעּפסקע ןַא יו שמוח השרּפ ַא ןיוש ןעייל

 דלַאב ךימ ןבָאה רעדניק יד ;שינעדנעטשרַאפ ןוא דלודעג ךס ַא ןזיוועג

 -יטש ןוא ןעיײרעליּפש ערעייז עלַא וצ ןטקיטכערַאבכיײלג ַא יו ןעמונעגניײרַא

 ? רדח ןיא שממ ןגיולפעג ןגרָאמירפ ןדעי ןיב ךיא סָאװ ,שודיח ַא זיא .ןעיירעפ

 ןענַאטשַאב זיא טּפַארק-ביירט יד יצ טינ ךיא סייוו ,טגָאזעג תמא םעד

 "טנַא רימ רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,"טלעוו עיינ, יד ,ןענרעל םוצ קשח םעד ןופ

 ןבָאה סָאװ ,ךעלערעה עטלזיירקעג ,עדנָאלב עריא ...עק'רתסא רעדָא ,טקעלּפ

 ,עלעזענ ןסיררַאפ ,טקָאטעג ריא ;עלעּפעק ריא טריצַאב קידווע'נח ױזַא

 טימ טרירוװענַאמ טקישעג ױזַא ןבָאה עכלעוו ,ךעלעטנעה עסייוו ,עטרַאצ עריא

 -גלע ןטימ סיוטש ַא סעק'רתסא ...ט'שוח'עצ ךימ טָאה ,*ענעּפ-לטנעה, רעד

 לָאמנייא טינ ךימ טָאה ,*עקיײמַאקס; רעד רעטניה לסיפ ןטימ עקרוט ַא ,ןגיוב

 טקוק סַאלק רעצנַאג רעד ; ןעמָאנ םייב ךימ טפור רערעל רעד זַא ,טנרָאװעג

 !ןעק'רתסא ...ןופ גָאט ןלעה ןטימ ןיא ריזַאטנַאפ ךיא ןוא --- רימ ףיוא

 בָאה ךיא ןוא ,עבמָאב ַא יװ ןרידָאלּפסקע טגעלפ רעטכעלעג רעקיכליה ַא

 ..."חרוק; יװ ,המדַא רעד ןיא ןרעוװ וצ ןעקנוזעגנייא יו טליפעג

 זיא ,שיאערבעה ףיוא ןדייר ןוא ןייטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו

 "רַאפ ןעוועג ןיב ךיא ןוא םידומיל עלַא ןעמענַאב וצ רעגנירג ןרָאװעג רימ

 ,סַאלק ןיימ ןופ םידימלת עטסעב יד ןשיווצ טנכער

 שטיװָארעדגי רערעל רעזנוא טימ ץהעש-גנַאזעג יד וצ ,רעבָא רַאפרעד

 דרָאקַא ןייא .ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ ןָאנבױא-עמַאס םעד ןעמונרַאפ ךיא בָאה

 -ָאטלַא עשיריל .ןריזירטקעלע וצ ךימ גונעג ןעוועג זיא עניטרעצנָאק ןייז ףיוא

 ענרעבליז ןופ םָארטש ַא ןוא לזלעה ןיימ ןופ טלגנעלשעג ךיז ןבָאה רענעט

 עטכַאמרַאפ טימ .רעדיל-רעדניק עשיאערבעה יד ןעגנוזעגסיוא טָאה ןעגנַאלק

 ""םירישה-רישא עטשרע עניימ זַאטסקע טימ ןסָאגעגסױא ךיא בָאה ןגיוא

 .י.ןעק'רתסא רַאפ ןליפעג

 צ

 ,ןעק'רתסא ףיוא טרַאװ ןוא רדח ןופ סױרַא ךיא םוק גָאטיײב םענייש ַא ןיא

 רעיוט םייב ןייטש רָאג ףערט ךיא ןוא ,ןײגמיײהַא ןעמַאזוצ ןלָאז רימ ידכ

 | .ןעקווַאלס רעטסעווש ןיימ

 ,עצרַאװש ,עסיורג ייווצ טימ ,ףלעווצ רָאי ַא ןופ לדיימ ַא זיא עקוװַאלס

 ַא יװ קיטיוהילקנוט ןוא ּפעצ עצרַאװש-ךעּפ ייווצ טימ .,ןגיוא עקידנענערב
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 עלַא טלוב ןזיװעגסױרַא ןיוש טָאה עלעקרוגיפ עקנַאלש ריא .ןירענייגיצ

 ןיש ןבָאה לרעּפרעק ריא ןופ ןלייט עסיוועג ..."תרגוב; ַא ןופ םינמיס

 ,..לדיילק םענעציצ ןגנע ,ןטעוװעצינעגרעביא ריא ןופ טעשטרַאטעגסױרַא

 טפרַאדַאב טינ ןעמ טָאה ךימ .קיטַאלג טינ ָאד זיא סעּפע זַא ,ליפרעד ךיא

 רעליטש ןיימ זַא ,ןייז לָאז ? רמוש ַא םיצולּפ סָאװ וצ ,רדח ןופ ןעמענּפָא ןעמוק

 | ? רעמ טינ דוס ןייק ןיוש זיא ןעק'רתסא טימ *סנַאמָאר;

 עלעצרעה סָאד ,רעטסעװש ןיימ ףיוא ךיא קוק ןקילב עקידנשרָאפ טימ

 ...*לסעפ; ןיא ךיא ןיב ,סױרַא עק'רתסא טציא טמוק רעמָאט :טּפַאלק סניימ

 ַא טימ ןייטש ךימ ןעזרעד טָאה ןוא רעיוט ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא עק'רתסא

 םינּפ סָאד זַא ,ליפ ךיא ...םייהַא ןיילַא ןייג וצ טַאהעג לכש יז טָאה ,לדיימ

 סָאד טנערב בנג ןפיוא, :לטרעוו סָאד טייג יוװ .השוב רַאפ רימ טמַאלפ

 ..."לטיה

 ןעק ךיא ?ָאד וטסוט סָאװ -- עדי אלכ ךיז ךיא ךַאמ --- עקווַאלס ---

 ,םייהַא געוו םעד ןפערט ןיילַא

 -- רדח ןופ ןעמענוצּפָא ךיד טקישעג ךימ טָאה עמַאמ יד ,עקמייח ---

 ךיא ןוא ןייג ךיז טזָאל יז .רעיוא ןיא דוס ַא טמױרעגנײרַא עקוװַאלס רימ טָאה

 וצ ןטרָאד ןופ ,רַאװלוב םעד וצ ךיז טעוװעריקרַאפ עקװַאלס ןעוו .ריא ךָאנ

 (לסעג רענליוו) *קָאלואערעּפ יקסנעיליוו, ךרוד טָאטשנָא ,סַאג-עװָאקמַאז רעד

 ; גָאז ןוא רעמ ןטלַאהנייא טינ ןיוש ךיז ךיא ןעק ,עציורט וצ

 ! םייהַא געוו רעד טינ ךָאד זיא סָאד ,עקווַאלט ---

 קידנעייג עקווַאלס רימ טגנַאלרעד --- עקמייח ,םייהַא טינ ןעייג רימ --

 ןיא ּוָאגניליש רעטעפ םייב עבָאד עבָאב רעד וצ ןעייג רימ -- הרושב יד

 .רעיומ

 -- .רעטרעדנואוורַאפ ַא רעביא ךיא גערפ -- ?עבָאד עבָאב רעד וצ --

 סָאװ !םיאנוש עניימ עגושמ ?טסַאג וצ ,ךָאװטימ ןלעה ַא ןטימ ןיא ,טציא

 ,בוט-םוי ,הכונח ,גָאטײב תבש רימ ןעייג ןעבָאב רעד וצ ?החמש יד זיא

 ?ָאד ךיז טוט סָאװ

 -ָאטױא טימ עקווַאלס טגָאז -- ןעבָאב רעד ייב ןייז ןפרַאד ןלעוװ רימ --

 רעד ייב טרָאד ךיוא ןיוש זיא ע'לחר !ןלױפַאב טָאה עמַאמ יד -- טעטיר

 ןומ ץ'רימ ,קנַארק רעייז זיא עקטָאמ .ןגָארטעגקעװַא יז בָאה ךיא .ןעבָאב

 .ןעבָאב רעד טימ ןעניואוו

 רעדייא ,ירפרעדניא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא -- ?קנַארק ...עקטָאמ --
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 עמַאמ יד .בוטש ןיא טלדורעג ָאי סעּפע ךיז טָאה ,רדח ןיא קעװַא ןיב ךיא

 רעד וצ קעװַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא עטַאט רעד ןוא טגרָאזרַאפ רעייז ןעוועג זיא

 ,רָאטקָאד ַא ןעגנערב לָאז'מ יצ ט'בושייעג ,טעקשושעג ךיז טָאה'מ ; טעברַא

 טיג טכענ רָאּפ עטצעל יד טָאה עקטָאמ זַא ,קנַאדעג ןפיוא ךיוא רימ טמוק'ס

 ךיא בָאה סעּפע ...ןעמוקעגמייהַא טינ זיא לוולעוו .רימ טימ ןּפָאלשעג

 םתסמ -- בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא םיא טָאה עטַאט רעד זַא ,טּפַאכעגפיוא

 םעד ןופ ןוא טכַארטעג ךיא בָאה -- קנַאב -ףָאלש ןייז ףיוא עקטָאמ טפָאלש

 : .טכַאמעג טינ ןזעוו ןייק

 ?ןעבָאב רעד וצ ךימ ןעמ טקיש םעד בילוצ זיא ...קנַארק זיא עקטָאמ

 סָאד ,סָאװ-ךיא-סייוו ?קנַארק זיא רעצעמע זַא בוטש ןיא זנוא ייב עניװָאנ ַא

 ,תמא םעד טינ רימ טלייצרעד עקוװַאלס ! טכיל-שטנעב יד רַאפ ץורית ַא זיא

 קנַאדעג רעקיד'ארומ ַא ? ןייז סָאד ןעק עשז-סָאװ .,.שרעדנַא סעּפע זיא'ס

 ןופ ןבירטעגסױרַא ךימ טָאה עטַאט רעד :חומ ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה

 ךיא זַא ,ןעק'רתסא ןגעוװ טסואוורעד ךיז טָאה'מ .ןעלוולעוו יװ טקנוּפ ,בוטש

 ןבירטעגסױרַא עטַאט רעד רַאפרעד ךימ טָאה ,ךעלדיימ טימ םורַא ןיוש ייג

 .טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה קערש עקידלַאוועג ַא

 -- .טרַאּפשעגניײא ךיז ךיא טָאה -- !ןעבָאב רעד וצ ןייג טינ לעוו'כ ---

 ! ןעמַאמ רעד וצ םייהַא ןייג ליוו'כ

 -כיר רעד ןיא ןפיול ךיז זָאל ןוא סיוא-יירד ַא ךיז ךיא ביג לענש-ץילב

 ,בוטש רעזנוא ןופ גנוט

 ךָאנ עקוװַאלס רימ טפיול --- ! םייהַא ןייג טינ רָאט'מ ! טרַאװ ,עקמייח ---

 *! ןסייהעג טָאה עמַאמ יד !ןעבָאב רעד וצ םוק, : טיירש ןוא

 ...סעצײלּפ יד טימ ןשטעווק ןוא ןקוק ,ּפָא ךיז ןלעטש סַאג ןיא ןשטנעמ

 ךָאנ ןעמ טגָאי סָאד זַא ,ןעקנעד ייז ,ןטלַאהרַאפ וצ ךימ ןריבורּפ רעייגייברַאפ

 סױרַא ךיז סייר ךיא ...ךָאנ טגָאי ןעמ ןעמעוו רעד ןיב ךיא ןוא -- בנג ַא

 ַא יװ ןוא סָאג ןטימ ןפיוא רַאוטָארט ןופ רעטנורַא ףיול ,טנעה ערעייז ןופ

 בוטש רעזנוא וצ ,ןבעל ןטימ םיוק ,וצ ךיא ףיול עלעשריה רעטעדנואוורַאּפ

 עדייב טימ ּפַאלק ךיא .ןסָאלשרַאפ זיא ריט יד .ריט רעד וצ ךיז זָאל ןוא

 : רעמָאי ןוא ריט ןיא ןטסיופ

 ךימ זָאל !םורפ ןוא טוג ןייז לעוו'כ !ןיײרַא ךימ זָאל ,עמַאמ ,עמַאמ --

 | | { עמַאמ ,ןירַא

 ס'עמַאמ רעד רימ וצ סױרַא טיירש -- ?ָאד וטסוט סָאװ ;עקמייח --
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 וצ קעװַא ייג !ךיג ,עלעטַאט ,ןענַאד ןופ קעװַא ייג --- .לוק רעטלפייווצרַאפ

 !טגָאזעגנָא ריא ךָאד בָאה'כ ?עקװַאלס זיא ואוו ! ןעבָאב רעד

 ךימ זָאל -- קידנעּפילכ ריא ייב ךיז ךיא טעב -- ! עמַאמ ,עמַאמ ---

 ,.רעטסנעפ ןטכַאמרַאפ ןיא ךיז טזייווַאב טלַאטשעג ס'עמַאמ רעד -- !ןיירַא

 .ןײגקעװַא לָאז ךיא זַא טנעה יד טימ טזייוו יז

 םעטָא ןסייה ריא ,זלַאה ןיימ םורַא טנעה ס'עקווַאלס טליפרעד בָאה ךיא

 : רימ ייב ךיז טעב ןוא ךימ טשוק ,רעטסנעפ ןופ ךימ טסייר יז ,םינּפ ןיימ ףיוא

 !ןעבָאב רעד וצ םוק ,לענש !ןענַאד ןופ קעװַא םוק !עקמייח ,םוק ---

 -כרוד טימ ןוא ּפָאק םעד ףיוא ביוה ךיא ?ריט רעד ףיוא לטעצ םעד טסעז

 טימ לטעצ ןטיױר ַא ריט רעד ףיוא ךיא עזרעד ןרערט ןופ ןגיוא עטקייוועג

 *4 ןקָאּפ ! ןיטנַארַאק; : תויתוא עשיסור עצרַאװש
 6 לא +

 יד ,רימ ןבָאה טײקנַארק-ןקָאּפ ס'עקטָאמ ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ןבָאה ערעטלע יד .ןעבָאב רעד ייב טניואוועג ,ןטַאט ןטימ רעדניק ערענעלק

 -ץגּפָא ןעוועג זיא ןײלַא עמַאמ יד רָאנ ,טניירפ ןוא םיבורק ייב טריטרַאװק

 -רַאפ ןדעי .ןוז ןקנַארק-ןכוסמ ריא טימ ןעמַאװצ טלעוװו רעד ןופ ןסָאלש

 "עמ ,גרַאװנסע קישָאק ַא ריט רעד ייב טזָאלעגרעביא עטַאט רעד טָאה גָאט

 ייב .ךיז רַאפ ןוא הלוח םעד רַאפ טפרַאדַאב טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ןעניציד

 ַא ןבעגּפָא ,ריט רענעסָאלשרַאפ רעד ךרוד ,עטַאט רעד טגעלפ ןטיזיוו יד

 יד ,דנַאטשוצ סעקטָאמ ןגעוו ןעניפעגסיוא ןוא זנוא ןגעוו טכירַאב ןעיונעג

 -עג טָאה סיזירק רעד ןעוו .גנַאל-ןכָאװ ןטלַאהעגנָא טָאה עגַאל עשיגַארט

 ןעמוקוצ גָאט ןדעי רימ ןגעלפ ,רעביארָאפ זיא רַאפעג-סנבעל יד ןוא ןכָארב

 קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,טנעה יד ףיוא ןע'לחר טימ ,בוטש ןופ רעטסנעפ ַא וצ

 -נעב רימ קרַאטש יוװ ןלייצרעד ריא ;ןעמַאמ רעטעשטומעגסיוא רעזנוא ףיוא

 .ןעבָאב רעד וצ ךיז ןרעקקירוצ םייב רערט ַא ןסיגרַאפ ןוא ריא ךָאנ ןעק

 ןוא ןריטקעפניזיד ןגנַאל ַא ךָאנ .ןעמוקעג זיא גָאט רעכעלקילג רעד

 זנוא ןעמ טָאה ,ןעגנוצירּפש ערעדנַא ןוא *לָאברַאק; טימ זיוה סָאד ןעבָארקס

 ,םייהַא ןעמוק וצ טביולרעד

 טכַאמעגכרוד טלָאװ ןיילַא יז יו ,טעלעקס ַא יוװ ןעזעגסיוא טָאה עמַאמ יד

 ס'נטַאט םעד ךיוא ןענייז טייצ רעד ךרוד .תאלוח עכעלרעפעג"-סנבעל יד

 ,"לודגה"םדָא-ייח, םעד ןיא קעװַא דלַאב זיא רע .ןרָאװעג רעיורג ּפָאק ןופ רָאה

 ,סנ ןסיורג םעד רַאפ םלוע-לשי-ונובר םעד טקנַאדעג ןוא "למוג, טשטנעבעג
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 ףיוא םינמיס עפיט טזָאלעגרעביא טָאה טײקנַארק-ןקָאּפ עכעלרעפעג יד

 רעסַאלב ןקעלפ יד ןענייז טייצ רעד טימ .םינּפ םענייש ס'עקטָאמ רעדורב ןיימ

 רעבָא .טליפעגסיוא ךעלסיבוצ ךיז ןבָאה ךעלבירג"ןקָאּפ יד ןוא ןרָאװעג

 ןייק וצ שטָאכ ,םינּפ ןטַאקילעד ןייז ףיוא ןבילברַאפ ןענייז ןרוּפש עסיוועג

 | ,טדַאשעג טינ םיא סע טָאה ךודיש

 4 לטיּפַאק

 עבָארּפ ףיוא םינזח

 ןופ טָאטש ַא רַאפ טסואוואב ןעוועג זיא ענדָאר

 ןשידיא ןופ ןוא תונזח ,גנַאזעג ,קיזומ ןופ רעבָאהביל ע'תמא

 עלַא ףיוא ןטייקכעלנעזרעּפ לָאצ עקידנטיײדַאב ַא ,רעטַאעט /

 ןוא ענדָארג ןופ ןעמַאטש ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןופ ןטיבעג 2

 ןדיא רענדָארג יד ןופ גנַארד רענעריובעגנייא רעד .טנגעגמוא

 ןוא רעצרעה יד ףיוא םתוח ןייז טגיילעג טָאה ,ןבעל קיטסייג עלעסיבַא ךָאנ

 -טסניק ןוא גנולקיװטנַא רעייז שטָאכ .רעלטסניק-ריע-ינב ערעזנוא ןופ תומשנ

 ןופ ןרָאװעג טקריװַאב ,ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא ,ןענייז ןעגנוכיירגרעד עשירעל

 הקיני עלערוטלוק ןוא עקיטסייג רעייז רעבָא ,ןלַאװק ןוא תורוקמ ערעדנַא

 .ענדָארג -- טָאטש-ןריובעג רעזנוא .ןופ ןגיוצעג ייז ןבָאה

 ןיא סיוא ךיז בעל ךיא הביבס סנעמעוו ןיא ,םינזח ,רעקיזומ ,ןרָאיטקַא

 ךימת ךיז ןבָאה ,טלעװ רעד רָאג רעביא ערעירַאק-רעטַאעט ןיימ ןופ ךשמ

 רעמערַאװ ַא .ענדָארג ןיא טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ גלָאפרעד רעייז טימ טסיורגעג

 רעלטסניק עשידיא ןבָאה *טנעמָאמ רענדָארג; ןיא עיזנעצער עטוג ַא ,ףורּפָא

 קיטירק רעד טימ טעקצַאצעג ךיז ןבָאה רעליּפשיוש ; םָאלּפיד ַא יו טיהעגּפָא

 -רענָא יד ןופ ןעגנוצַאשּפָא עטסעב יד טימ יװ לגנוטייצ רענדָארג םעד ןופ

 .רעקיטירק-רעטַאעט עטסטנעק

 "ניא רָאג ַא טנכייצרַאפ ןברוח ןזיב ענדָארג טָאה טיבעג ןשינזח ןפיוא

 ןיא רעגייטש ןוא ןבעל שידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק ןטנַאסערעט

 ,ןלױּפ-חרזמ

 טמיווש ,ענדָארג ןיא תונזח ןגעוו םינזח עטסואווַאב טימ קידנסעומש

 'ר ןופ ןעמָאנ רעקיליײה רעד ,דובכה-תארי ןטסערג םעד טימ ,ףױרַא דלַאב
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 ןסעגרַאפ טשינ םויה-דע ןענָאק רוד ןרעטלע ןופ םינזח .ל"צז רעמינָאלס עשָאי

 ערעטלע .ןעגנופַאש עשיגרוטיל ענייז ןוא הליפתה-חסונ ןקיטרַאנגיײא ןייז

 רעדנואוו ןלייצרעד ,ןרעה וצ םיא היכז יד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,טײלסדנַאל

 ,טייקכעלנעזרעּפ רערַאדנעגעל ןייז ןופ ןוא תונזח-תוכלה ןיא תונואג ןייז ןופ

 םידיסח עיירטעג ס'רעמינָאלס עשָאי 'ר ןופ רענייא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ

 םיארונ-םימי יד רַאפ הליפת עיינ ַא רימ טימ ןעגניזנייא םייב .רערערַאפ ןוא

 :ןענָאמרעד דימת עטַאט רעד רימ טגעלפ

 טגעלפ רע .לייז ס'רעמינָאלס עשָאי 'ר זיא עיציזָאּפמָאק יד ,עקמייח ---

 ןטנעָאנ ַא ךָאנ יו ,רעצ ןפיט ןייז קידנקירדסיוא ,ןצפיזּפָא קרַאטש ייברעד

 לבחפ :ןגָאזסױרַא םורפ רע טגעלפ ,רערט ַא קידנשיוו .החּפשמ רעזנוא ןופ

 ..."ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע

 יד ןבױהעגנָא ענדָארג ןיא ךיז טָאה הריטּפ ס'רעמינָאלס עשָאי 'ר ךָאנ

 םויה"רדס ןפיוא .םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג זיא בושי רעד .עכָאטַאמוס עיתמא

 טָאה ןעמ ? םוקמ-אלממ ס'רעמינָאלס עשָאי 'ר ןייז טעוו רעוװ :ןענַאטשעג זיא

 "עק טשינ .ךיז טגירקעגמורַא ,טריטנעמוגרַא ,טריטוקסיד ,תופיסַא טכַאמעג

 ,הפיסַא ןַא ןכַאמ לָאז ןעמ : ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,קלָאט ןייק וצ ןעמוק קידנענ

 טכָאקעג ױזַא ןדיא ךיז ןבָאה ןענוװַאד םייב םישרדמ:יתב ןוא ןלוש יד ןיא

 ַא וצ ןעגנַאגרעד לָאמניא טשינ זיא'ס זַא ,"ןוח-טָאטש; ןינע םעד ןגעוו

 -ץגנָא ץלַא ןרָאװעג גנומיטש יד זיא גָאט וצ גָאט ןופ ...ךיוא "די-תנתמ;

 ץלַא זיא ןזח ןייק ןוא ןעמוקעג טשינ ןעמ זיא קלָאט ןייק וצ רעבָא ,רענעגיוצ

 ...ָאטשינ

 : טגיילעגרָאפ דיא ןייא טָאה

 ?ןזח רענליוו םעד ןעמונעג ןעמ טלָאװ רשפא --

 :הלאש ַא טימ ןגָאלשעגרעביא רעטייווצ ַא דלַאב םיא טָאה

 -ליוו ןיא ךודיש ַא ןָאטעג טסָאה וד לייוו ? רענליוו םעד סעּפע סָאװ --

 ...!סעדָא ןופ טמַאטש רעגיווש ןיימ ? רעסעדָא םעד טשינ סָאװרַאפ ...? ענ

 "רַאװ, רעדָא ,"גרעבמעל, : ןּפיל יד ףיוא ןעגנערב וצ טגַאװעג רעוו טָאה

 תולוק יד ךיז ןבָאה -- סָאװ .ןבעל ןטימ ןעוועג רעכיז טשינ רע זיא ,"עש

 רעדָא ! עלעטש ס'עשָאי 'ר ףיוא ןזח רענַאיצילַאג ַא --- ןטייז עלַא ןופ ןגָארטעג

 ,..!ןסיג ךיז טעו טולב ?עקּפירד עשיליוּפ ַא רָאג

 -סיד וצ טרעהעגפיוא ןיוש טָאה ןעמ זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס

 ...טמַאטש רע ןענַאװ ןופ רָאנ ,ןזח ןופ טעטילַאװק רעד ןגעוו ןריטוק
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 -דָארג ףיוא ןעגניװצפיורַא טנעקעג ךָאנ ןבָאה טָאטש ןופ *ינּפ, יד ביוא

 ערעדנַא ןוא "אשידק-הרבחפ ,*עקבָארַאקק עגונב םינינע-"הליחק *ךמע; רענ

 ןוא ןזח:טָאטש םעד עגונב רעבָא ,ןעמעלבָארּפ עשידיא עוויטַארטסינימדַא

 :םיריבג יד -- םיאבג יד ןבָאה לוש רעטלַאק רעסיורג רעד ןופ רָאכ םעד

 ןענעכער טזומעג דימת ךיז ערעדנַא ןוא יקסוועשערעש .,ַאטָאסור ,ןַאמגערב

 גנוניימ ןייז ןרעה טזָאלעג טָאה בשות רענדָארג רעדעי .להקה-תעד ןטימ

 זַא ,טניימעג טָאה סָאװ ,ןקינעי םעד וצ ןעוועג זיא ייוו ןוא --- יירפ ןוא קנַארפ

 ףיוא ןעגניווצוצפורַא העד יד ךיוא ןיוש רע טָאה עבטמ יד טָאה רע דלַאביוװ

 : ! ןזח-טָאטש ַא *ךמע;

 ןַא טַאהעג "ךמע, טָאה ,"עיטַארקָאמעד עלעסיב סָאד ןטיהוצּפָא ףיוא

 "תאירק רַאפ !הרות יד ןענעייל ןעמענסיוא ןזָאל טשינ :לטימ ןטװאורּפעגסיױא

 -טסעטָארּפ ַא טימ סרעדנעטס יד ןיא ײרעּפַאלק ַא לוש ןיא ןרעוו טגעלפ הרותה

 ןוא רשוי רַאפ גנורעדָאפ ַא רעדָא ,"להקפ םוצ טכערמוא ןַא ןגעק יירשעג

 "שרמולכ ס'שמשי-רעביוא םעד עשָאי 'ר ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס ,טייקיטכערעג

 ,םיא ףיוא ןיבמ ַא ןעוועג זיא "ךמע; ...*! רבדל רוסָא ,ַאש; :זגורב רעט

 זיא סָאװ ,דרָאב רעד ןיא טלכײמשעגנײרַא ןײלַא רע טָאה השעמ-תעשב לייוו

 רימ וט ,ךעלרעדניק ,ךיא; :שינערעהוצנָא ןַא יו ,םינּפ-תרדה ןייז ןעוועג

 -דָאּפפ רעד בייל-אנח שטָאכ ןוא ..."סרעייא ךיז טוט -- ריא ןוא ,סניימ

 טרעהעג םיא ןעמ טָאה ,רעמעלַאב ןיא "רעּפַאלק, ןטימ טצעזעג טָאה "שמש

 -ַאלפעצ ךיז טגעלפ ?עיצַארטסנַאמעד, יד ןוא ,יינש ןקירָאיַארַאפ םעד יוװ

 זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה םיאבג יד זַא ,ונ .,.סעװַאטקָא ערעכעה ךָאנ ףיוא ןרעק

 רעד ןוא ךָאװטימ זיב לוש ןיא ןציז ױזַא טעוו'מ ;קע ןַא ןָא השעמ ַא זיא'ס

 טזומעג ןוא טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק ייז ןבָאה ,טלַאק טרעוו טנלָאשט

 ,טגיזעג ףוס-לכ-ףוס טָאה *ךמע/; -- ןבעגכָאנ

 רענעי ןופ רעגייטש-סנבעל םעד ןיא ןטכַארטוצנײרַא ךיז יאדכ זיא'ס

 םיררושמ ענייז טימ ןזח רעד סָאװ ,עלָאר עקיטכיוו יד ןפיירגַאב וצ ידכ ,טייצ

 "נַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא .תוליהק עשידיא יד ןיא טליּפשעג טלָאמעד ןבָאה

 ןיוש רימ ןבָאה ,ןצעזַאב וצ ךיז ןעוועג טרעשַאב זיא זנוא ואוו ,תונידמ ערעד

 -רָאי ןטסקיצנַאװצ בױהנָא ןופ רעגייטש-סנבעל ןשידיא םעד ןסעגרַאפ רעכיז

 ,טרעדנוה

 -יירפ השרד ַא "סרעקָאשישיײא; םעד טימ ןעוועג היחמ ךיז טָאה ןעמ :

 -עיּפפ ַא ןרעה וצ .ךישלַא ןיא רעדָא שרדמ-תיב ןשייבצק ןיא טכַאנ-וצ-קיט
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 ךיוא זיא ,בירעמל-החנמ ןיב ,גָאט ןקידעכָאװנטימ ַא ןיא דיגמ "םענטָאכ
 ,דיגמ-טָאטש רעקָאטסילַאיב רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא טרפב רק ַא ןעװעג
 טעָאּפ ןוא רעביירש ןשידיא ןטסואווַאב ןופ רעטָאפ רעד ,לייז יקצָאטסָאלַאיב
 רעגָאז-רסומ ןוא ןשרד-לעב רעטסואווַאב רעדנַא ןַא רעדָא ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב
 ,םלוע ןצנַאג םעד ןעמענוצניירַא ףיוא ןעוועג ןיילקדוצ לוש יד זיא טלָאמעד --
 לשמ ןוא רמאמ רעדעי ןעגנולשעג גנורעטסײגַאב טימ ןוא ןעמוקעג זיא סָאװ
 ,דיגמ ןופ

 רעד ייב *םדָא-םייח, ןסיורג ןיא טנוװָא-רעטניוװ ַא ןיא ןצעזקעװַא ךיז
 טַאלב ַא סיוא ןשטייט םידמול ןדיא יוװ ןרעהוצ ךיז ןוא עבורה רעמערַאװ
 ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא ,"בקעייזיע; ןענרעל רעדָא ,תוינשמ קרּפ ַא ,ארמג
 ןסעגרַאפ עגר ַא ףיוא טנעקעג דיא-"ךמע; ןַא טָאה ךָאנ ואוו ,תחנ רעניילק
 ץלעקניוו ןשימייה ,ןעמערַאװ ַא ןיא יו ,תורצ ןוא תוגאד עכעלגעטיגָאט ענייז
 םעד ןופ טגיוורַאפ ,למירד ַא ןּפַאכ טנעקעג טָאה'מ ואוו ,שודק-םוקמ ןופ
 ָאטשינ זיא'ס וואו ,"טלעוו רענעיא ןופ ןע'מולח ןוא ןוגינ-םילהת ןקיצרַאה
 ,תומחלמ עטסיוו ןוא ןעמָארגָאּפ ,תוריזג ,םינב-לודיג-רעצ ,הסנרּפ"תוגאד ןייק
 ? םיבושי עשידיא ענעי טריזירָארעט טּפָא ױזַא ןבָאה סָאװ

 ןיא טרָא ןטסמערַאװ םעד ןעמונרַאפ דימת ןבָאה רָאכ ןטימ ןזח רעד
 ַא טנװַאדעג ךיוא טָאה ?לוש-רָאכ, ןיא .ןדיא רענדָארג יד ןופ רעצרעה יד
 ןעוועג ץלַא זיא "לדנייש, סָאד רעבָא ,םיררושמ טימ ןזח רעלענָאיסעּפָארּפ
 עשָאי 'ר ךָאנ טרפב ,לוש רעסיורג רעד ןופ רָאכ םעד טימ ןזח-טָאטש רעד
 -חילש "ןקיטכיר, םעד טרָא ןייז ףיוא ןעמ טמענ ואוו זיא ,ל"ז רעמינָאלס
 ? רוביצ

 רעװ  .גנַאל-םישדח ענדָארג ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה "גירק-םינזחא רעד
 ןליפַא ךיז טצונַאב ןעמ רעכלעוו טימ ,הצע עשיטקַארּפ יד ןבעגעג טָאה סע
 ץגנַאל ךָאנ זַא ,זיא טקַאפ ַא רעבָא .טשינ ךיא סייוו ,עקירעמַא ןיא טציא
 םינזחא ןעמענ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב קימיטשנייא ךעלדנע זיא ?ןטַאבעד;
 -סיוא טעוװ "להק, זיב ,ןזח רעדנַא ןַא ןענוװַאד לָאז תבש ןדעי ."עבָארּפ ףיוא
 ,.."ןקיטכיר, םעד ןביילק

 ,םינזח : םלועה תוניּפ עברַאמ ענדָארג ןייק ןָאטעגיזָאל ַא ךיז ןבָאה סע
 ,ןטעצלַאפ ןָא ןוא טימ .,ןענָאטירַאב ,ןסַאב ,ןרָאנעט ,תוליפת-לעב ,סרָאטנַאק
 זַא ,ט'הנעט'עג טָאה ייז ןופ רעדעי ,ווירב-סוחי ןוא סעמַאלקער עסיורג טימ
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 ַאב םייב ןטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה ענדָארג ..."רעקיטכירג רעד זיא רע

 !*עבָארּפ. : סולש

 -קיטיירפ ,"תבש-תלבק, וצ .*עבָארּפ"הרדס; יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה

 ןגָאז ןוא ןרעּפמַא סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,"ונביכשה; ךָאנ ךיילג ,טכַאניוצ

 : תוניבמ

 ? טגײלעגקעװַא טָאה לגיופ-גניז רעד "ונביכשה; ןַא ךייא טלעפעג יו ---

 ..."תוחילס; וצ ןקעוו ןעמ ףרַאד "ונביכשה, ןייז טימ ---

 טָאה ,ונ ,זנוא גײלַאב ךָאד זיא "ונביכשה. ןופ שטייט רעד ! םיטוש ---

 ...ןפָאלשעגנייא ןענייז רימ ןוא טגײלַאב זנוא רע

 .,.םכח ַא רע זיא עמיטש ןייז טיול רעבָא ,ןזח ַא רע זיא םינּפ ןטיול --

 :ליּפש ַא טימ יירעצעביק יד ןסייררעביא טגעלפ שמש רעד עשָאי 'ר |

 ןטימ -- "ןענעװַאד טשינ ןעק ןזח רעד ! ןייז לָאז ליטש ,ַאש ,ןדיא; :לטרעוו

 ,.."טשינ ןעק? ףיוא ּפָארט

 -קסּפ+ רעייז טסואוועג בירעמ ךָאנ דלַאב ןיוש ןבָאה ןטַאדידנַאק בור סָאד

 ,"רענייב עצנַאג, טימ "תבש-תלבקפ םעד ןופ סױרַא זיא רענייא ןעוו . ..ןיד

 :"ענעשעק ןיא; עלעטש יד ןיוש טָאה רע זַא ,טניימעג טשינ ןיטולחל סע טָאה

 ייב ןיוש זיא "השודק-ףסומ; רעד ךָאנ רעבָא .גָאט ַא ךיוא זיא ,תבש ,ןגרָאמ

 -לגערּפענּפָא, ןַא זיא טַאדידנַאק רעד זַא ,רעמ ןעוועג טשינ קפס ןייק םענייק

 ..."רעקיטכירג רעד טשינ זיא רע זַא :"רעט

 ףיוא םינזח עיינ ןסקָאװעגסיױא ץלַא ןענייז ןגער ַא ךָאנ ךעלמעווש יוװ

 ,םיבוט-םימי ןוא םיתבש ןלעפסיוא ןעמונעג ןיוש ןבָאה'ס ןעוו .*עבָארּפ;

 ?טשינ סָאװרַאפ -- ךָאװטימ ןטסָארּפ ַא ןיא בירעמ ַא טכער ןעוועג זיא

 הטורּפ ַא ןגָארקעג טשינ יווייס טָאה *רעכַאמ-עבָארּפ, רעד ? רערעייט טסָאק'ס

 טלעוו יד סָאװ ףיוא תונזח טימ טרעהעגנָא ךיז טָאה'מ ,ללכה .החריט ןייז רַאפ

 : רעבלעז רעד ןבילבעג זיא לכה-ךס רעד רעבָא ,טייטש

 !ליװ ענדָארג סָאװ סָאד טשינ זיא!ס --

 עי

 רעד *ןעמַאזקע; םוצ ןלעטש ךיז ןרָאפ וצ ןעמוקעג זיא גָאט םענייש ַא ןיא

 טשינ דלַאב םיא רַאפ זיא *קושטנעמערק, לטיט רעד ."ןזח רעקושטנעמערק;

 ,שטנעמ ַא ,םדָאא ...ןורסח רעסיורג ַא ,טרעקרַאפ --- הלעמ ןייק ןעוועג

 ןדיא רענדָארג ךיז ןבָאה --- *! הנידמ ַא קושטנעמערק -- ןוא ךיז קור ,עקשטַאק
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 סעּפע ָאד זיא'ס !הברדַא ? טשינ סָאװרַאפ -- ןכַאמ עבָארּפ רעבָא ,טלציוועג

 ,תבש ַא ןענװַאד טזָאלעג "רעקושטנעמערק,, םעד ןעמ טָאה ? ןָאט וצ שרעדנַא

 ,לודגה-תבש ןלַאפעגסיױא טקנוּפ זיא'ס ןוא

 ,ןייזוצייב היכז יד טַאהעג ךיא בָאה עבָארּפ ס'נזח רעקושטנעמערק םייב

 ףליה ןייז טימ .רָאכ ןיא ןעגנוזעג ןיוש טלָאמעד טָאה עקייש רעדורב ןיימ לייוו

 ,ןשטנעב-טכיל רַאפ ךָאנ לוש ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ךיא ןוא עטַאט רעד טָאה

 ,טקַאּפעגרעביא ױזַא ןרָאװעג זיא לוש יד ןוא גנַאל טרעיודעג טשינ טָאה סע

 לָאז'מ ,ךיז ןבעל ןייטש ןזָאל ךימ טַאהעג ארומ טושּפ טָאה עטַאט רעד זַא

 ןטלַאהעג ןוא ןביוהעגפיוא ךימ רע טָאה .ןשטעווקעצ טשינ ,םולשו-סח ,ךימ

 ןיב ךיא ...?דַאירדָאּפ,; רע'תמא רעד ןעוועג םיא רַאפ זיא'ס .טנעה יד ףיוא

 רָאּפ ענייש ַא ערה ןיע ןייק ןגיואוועג טָאה סָאװ ,"לטַאי; ַא ןעוועג ןיוש

 ,טנעה יד ףיוא ןטַאט םייב ךעלקילג טליפעג ךיז בָאה ךיא .ָאליק קילדנעצ

 סָאװ ץלַא ןעז וצ ךיוא רָאנ ,ןרעה וצ זיולב טשינ טייקכעלגעמ יד קידנבָאה

 ,לוש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 ךעל'מיתילט יד טימ ,סעסַאר עצרַאװש יד ןיא עטצוּפעגסױא ,םיררושמ יד

 תורוש עגנַאל ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענייז ,סעקלומרַאי עכיוה ןוא

 ןייז תבש-לבקמ) לוש ןטימ ןיא המיב רעכיוה רעד ףיוא "ןחלושג םעד םורַא

 םיררושמ-הרבח טלייטעצ טָאה רָאשזיריד רעד ןוא (המיב רעד ףיוא ןעמ טגעלפ

 ,"רבד-לעב, ןפיוא טרַאװעג גנונַאּפש סיורג טימ טָאה םלוע רעד .,*ןטָאנ; יד

 ,ןזח רעקושטנעמערק םעד

 רעצרַאװש ,רעכיוה ַא טרַאשעגוצ םַאזגנַאל רעייז ךיז טָאה המיב רעד וצ

 ןסַאלב ,ןדנור ןייז ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,לדרעב ןריושעג ַא טימ ,ןַאמרעגנוי

 בייל-אנח ,המיב רעד ףיוא ןעקנוהעגפיורַא רע טָאה קיטכיזרָאפ רעייז { םינּפ

 -רעגנוי םעד ףיוא תילט ַא טגײלעגפורַא לענש ףיוא טָאה *שמשדדָאּפ, רעד

 ןוא סַאב םעד הימחנ וצ קיטייד-ייווצ ייברעד קידנעקניװ ,סעציײלּפ ס'נַאמ

 "רעד זנוא טעװ טַאדידנַאק רעד סָאװ ,ןרעה רימ ןלעװ טָא : רָאנעט םעד אבַא

 ...ןעגנַאל

 "יד םעד ןעייגרעס וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה טַאדידנַאק רעד

 ךעלביל ַא ןוא ןגיוא עצרַאװש-ליוק ענייז טימ טקוקעגנָא םיא ,רָאשזיר

 ףיוא ןָאטעג זָאלב ַא טָאה ייגרעס .ןּפיל ענייז ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה לכיימש

 טפרַאדעג טָאה סע .,"ַאלק :ןָאט םעד טמורבעגרעטנוא ןוא *עלעקבורט, ןייז

 רעד זַא ,רע טָאה טניימעג רעבָא ,םיררושמ יד טשרמולכ טניימ רע זַא ,ןסייה
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 זַא ,ןפָארטעג ןיוש טָאה לָאמ ליפ לייוו ,ןָאט ןקיטכיר םעד *ןּפַאכ; לָאז ןזח

 רָאכ םעד ןיוש זיא ,"קירעביוב, ןיא ןביוהעגנָא טָאה רעכַאמ-עבָארּפ רעד

 רעבָא "רעקושטנעמערק, רעד ....*ץָאלּפנצָאה,, ןיא ןלַאפוצנײרַא ןעמוקעגסיוא

 רעד טימ ."עלעקבורט2 ס'ייגרעס ףיוא ןצנַאגניא טזָאלרַאפ טשינ ךיז טָאה

 -רעמַאק; ַא ןעמונעגסױרַא ענעשעק-לטסעוו ןייז ןופ רע טָאה טנַאה רעקניל

 ייב זיא טנַאה עטכער יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא גנוגעװַאב רעד טימ) *ןָאט

 "עגוצ ,ןָאטעג-"סיבפ ַא ןייצ יד טימ ,(...ןעמעלַא טימ טשינ סעּפע ךיוא םיא

 -- םיכסמ :ןעייגרעס וצ ּפָאק ןטימ ןָאטעג-לקָאש ַא ןוא רעיוא םוצ טגייל

 ,ה"ב ,טמיטש ןָאט רעד

 יד ןסירעגרעביא טָאה "ןחלוש; ןיא *רעּפַאלק, ןטימ ץעז רעקרַאטש ַא

 -תלבק ,ןדיא; :ןפורעגסיוא ךעלרעייפ טָאה שמש רעד עשָאי 'ר ןוא תונכה

 | *! תבש

 רעד רעביא ןגָארטעצ םיצולּפ ךיז טָאה ,בייל ַא ןופ ןעמורב סָאד יו

 ךיז ןבָאה רָאנעט-ןזיר ַא ןופ רענעט ..."'דל הננרנ וכלע :לוש רעסיורג

 .םָארטש רעשירטקעלע ןַא יװ םלוע םעד ןעגנורדעגכרוד ןוא ןעגנולקעצ

 ,טייקליטש רעשיטסימ ַא ןיא ןרָאװעג טלקיוועגנייא לוש יד זיא ןַאטנָאּפס

 ןבילבעג זיא םלוע רעצנַאג רעד :ןענװַאד ןכָאנ זיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 .ןרעיוא ערעייז קידנביולג טשינ ,טפַאגרַאפ

 -רַאפ קישטנַאמרעגנוי רעד זַא ,ךעלגעמ סָאד זיא ? םולח ַא סָאד זיא --

 "רעגנוי םעד ןופ זַא ? הליפתה חסונ ַאזַא ? הניגנה-חוכ ַאזַא ? עמיטש ַאזַא טגָאמ

 -רעק ןבלַאה ןייז ףיוא שטילַארַאּפ ןטכייל ַא בילוצ) ליומ ןטמירקרַאפ סינַאמ

 ןיא ןביוהעג סעצײלּפ ךיז ןבָאה ?"רענעט-קינָאה, עכלעזַא ןסילפ ןלָאז (רעּפ

 ...גנוניוטש

 רעטעטרַאװרעדמוא רעד ןופ גנומיטש רעטי'פושיכ'רַאפ רעקיזָאד רעד ןיא

 ןדיא רענדָארג ךיז ןענייז ,טכַאנדצ-קיטיירפ םענעי גנובעלרעביא רעקיטסייג

 טָאה טפול רעד ןיא .זָאנּפיה ַא רעטנוא יװ ,קיאור ,ליטש םייהַא ןעגנַאגעצ

 ..ישינעעשעג רעשירָאטסיה רעקיטכיוו ַא ברע זיא ענדָארג זַא ,טליפעג ךיז

 טשינ לוש רעסיורג רעד וצ ןיוש ןעמ טָאה ,גָאטרַאפ תבש ,ןגרָאמ ףיוא

 םיוק ךיז ןבָאה ךיא ןוא עקטָאמ רעדורב ןיימ ,עטַאט ןיימ .ןעמוקוצ טנעקעג

 ךיז גנַארדעג רעד !םיררושמ ןענייז רימ זַא ,ץורית ןטימ טּפוטשעגכרוד

 .רעסערג ץלַא ןרָאװעג טונימ וצ טונימ ןופ זיא לוש ןיא ןעמוקַאבוצנײרַא

 ןופ ,לָאדָאּפ ןופ : ןטייז עלַא ןופ ןיירַא לוש ןיא טמָארטשעג טָאה םלוע רעד
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 ןליפַא ןוא --- עקיזדרוי ,עציורט ,טלעוו-יינ ,עווָאדַאס ,ענרָאבָאס ,עקדָאבָאלס

 ןבָאה ייז רעבָא ,גנַאגנײרַא םוצ טּפוטשעג ךיז ןבָאה עלַא .טָאטשרעּפ ןופ
 טשינ ןיוש זיא קינייװעניא לייוו ,ףיוה-לוש ןפיוא ןייטש ןביילב טזומעג

 ,ןפרַאװאוצניירַא עקליּפש ַא וליפַא ץַאלּפ ןייק ןעוועג

 ,"סקַאמילקק רעד ןעמוקעג טשרע זיא הרותה-תאירק ךָאנ

 זיא עבָארּפ ףיוא ןזח רעקושטנעמערק רעד :טריסַאּפ טָאה'ס סָאװ טָא
 ןַא "טגנַאלרעדא טָאה ןוא שדוק-ןורָא םענעּפָא םעד ייב ןביוא ןענַאטשעג

 םייב ,תוקיתמ ןופ ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעצנַאג רעד זַא ,"רמאי-וחונבו,

 -ודָאמ טָאה רע :"םילכ עלַא ףיוא טזָאלעצ, טשרע ךיז רע טָאה "ונימי-שדח;
 ַא ןגָאלשעגנָא רע טָאה "םדקכא םייב ;"םדקכ. זיב טעװערוטָארָאלָאק ,טריל
 רעטשרעביוא ןַא ןופ לַאניפ ַא קידנעיצ ױזַא ןוא ,"עצ-רעביוא, ןַא ןופ ןָאט
 טכיל יד ןשעל ,טנעוו יד ןרעטיצ טכַאמעג טָאה סָאװ ,טפַארק ַא טימ *ָאד;
 ןגױצרַאפ ,שדוק-ןורָא םעד טכַאמרַאפ רע טָאה ,רעטכייל-גנעה יד ןיא
 "לַאניפ ןכיוהע ןקיבלעז םעד טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעגנָא ןוא "תכורּפפ םעד
 "ןורָא ןופ טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ּפערט ןצכעז עלַא ןופ רעטנורַא זיא רע זיב
 -ַארט ןטימ דומע םייב טקידנערַאפ םעטָא ןקיבלעז ןטימ ןוא ,דומע םוצ שדוק
 ..."שדקתיו לדגתי, חסונ ןלענָאיציד

 ןבָאה "ןחלוש, ןיא ןעגזַארב סעשָאי 'ר ןוא הרשע-הנומש עליטש יד
 ןכָארבעגסױא טָאה סָאװ ,זַאטסקע םעד ןליטשנייא טנעקעג טשינ ןפוא-םושב
 טשוקעג ןוא טזלַאהעג ךיז טָאה'מ .לוש רעסיורג רעד ןיא טנעמָאמ םענעי ןיא
 רעד סָאװ ,ןזח-טָאטש ַא ענדָארג טָאה ךעלדנע ,בוט-לזמ ןשטנואוועג ךיז ןוא
 !"ןקיטכיר םעד, :ליוװ םלוע רעצנַאג

 רעקושטנעמערק רעד ןרָאװעג זיא םוקמ-אלממ ס'רעמינָאלס עשָאי 'ר
 ! יקצעינעמַאק ךורב 'ר ,ןזח



 5 לטיּפַאק

 לוש עטלַאק יד

 ןיא חטש ןשּפיה ַא ןעמונרַאפ טָאה ףיוה-לוש רע | סואוווופ

 ץליפ יד ןשיוצ ,טָאטש ןופ דנַאר-עמַאס םעד ייב לקניוו םעד |

 ןזעיגילער םעד ןופ ךיז טָאה ,ןזיולק ןוא םישרדמ-יתב ,ןלוש

 יד םענרַאפ ןוא טײקטנַאזָאּפמיא טימ טלייטעגסיוא רעטנעצ 2275

 ,לוש עסיורג

 -טלּפָאד עגנַאל ןוא ןריט עוויסַאמ טימ ,ןינב רעטרעיומעג רעקיזיר ַא

 ןצײהַאב טנעקעג טינ ןעמ טָאה עדייבעג-לוש יד .םורַא-ןוא-םורַא רעטסנעפ

 עטיירב ,עכיוה ריפ ."לוש עטלַאק, יד ןפורעגנָא שודק-םוקמ םעד ןעמ טָאה

 טלגנירעגמורַא ןבָאה ןוא עילעטס רעד וצ זיב טכיירגרעד ןבָאה סענמולָאק

 רעטצינשעגסיוא-שירעלטסניק ַא ,לוש ןטימ-עמַאס ןיא "המיב; עמַארעג יד

 ןטייז עדייב ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ּפערט ןצכעז ןופ ךיוה ַא ףיוא שדוק-ןורָא

 ענעלָאמעג יד ,טנַאװ-חרזמ רעד ןופ לייט ןטסלטימ םעד טריצַאב טָאה ,דומע

 -שירק עזעידנַארג יד ןופ רעטסול רעד ןוא ןרילָאק-ןגיובנגער טימ ךעלבייש

 -ליגַאב יד ףיוא גנוטכיילַאב עשיטסימ ַא ןפרָאװעג ןבָאה ןרילעדנעש ענעלָאט

 ."ךמוע התא ימ ינפל עד; : תויתוא עטעד

 יד ןטלַאהעגפױא ךיוא ךיז טָאה לוש רעסיורג רעד ןופ ןינב םעד ןיא

 "דומלת ןופ טריאודַארג ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניא רַאפ "תותיכ; ריפ : "הבישי,

 -ַאטשעג ךיוא זיא לוש רעסיורג רעד ןבעל .םירדח ערעדנַא ןופ רעדָא הרות

 ןפיוא ,זיולק ןרעביא ."שודקה ךישלַא? ןופ ןעמָאנ ןקיליײה ןפיוא זיולק יד ןענ

 רעש; הבישי עטסואווַאב יד טריטרַאוװקנייא ךָאנרעד ךיז טָאה ,קָאטש ןטייווצ

 ַא ןבעגעגסױרַא ןוא *ךיז רַאפ; טנרעלעג םירוחב יד ןבָאה ןטרָאד ."הרותה

 ,"רודה-ילודגע לָאצ

 ןוא םיתבש רָאנ רוביצב טנװַאדעג ןעמ טָאה לוש רעסיורג רעד ןיא

 טנװַאדעג ןוא "ןינמ, ַא ןבילקעגפיונוצ ךיז טָאה ןכָאװרעדניא .םיבוט-םימי

 "-גייא ןבָאה רָאכ ןטימ ןזח-טָאטש רעד ואוו ,רעמיצ-"*הפיסַא; ןסיורג םעד ןיא

 ,טריטעּפער ןוא ןעגנוזעג

 זיא רע .ייגרעס (עקלומ) לאומש טָאה רָאכ ןשיטָאטש ןטימ טריפעגנָא
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 עלעטש יד ןגָארקעג ןוא (טסניד-רעטילימ) "שבשזולס, ןופ ןעמוקעגקירוצ
 ;עינָאמרַאה ןוא עירָאעט ןופ רענעק ַא ןעוועג זיא ייגרעס .רָאשזיריד סלַא
 ןייז רעטנוא .טַאלב ןופ ןטָאנ ןענעייל וצ םיררושמ יד טנרעלעגסיוא טָאה רע
 ,טירשרָאפ ןסיורג טכַאמעג רָאכ רעד טָאה גנוריפנָא

 "עג ןענייז ,ןרענרעד וצ תוחּפשמ טימ עטבייווַאב ,ןטסירָאכ ערעטלע יד
 "הקזחב. ערעייז ןבילברַאפ ןענייז סעלעטש יד .רָאי ןפיוא טלעטשעגנָא ןעוו
 רָאּפ ַא ןגָארקעג ןבָאה םיררושמ-רעדניק יד ןופ עקינייא ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא
 ךָאנ ןטלָאװ סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .טשינרָאג -- עקירעביא יד ,שדוח ַא לבור
 ,ררושמ  ַא ןייז וצ ןגינעגרַאפ ןוא דובכ ןרַאפ טלָאצעגוצ

 -ָארּפ-טּפיױה רעייז ןעוועג יירע'ררושמ זיא ןטסירָאכ ערעטלע יד ייב
 ןייז-סנרפמ טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןיילַא םעד ןופ יוו ױזַא רָאנ .עיסעפ
 רעד ייב סעּפע ךָאנ טימ ןעמענרַאפ טזומעג ךיז יז .ןבָאה ,רעדניק ןוא בייוו
 ,טייז

 ַא טגָאמרַאפ טָאה ,(סַאב הימחנ ןפורעג םיא טָאה'מ) סַאב רעד ,הימחנ
 טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה רע .עדנוּפָארּפ-סַאב ַא -- עמיטש ענעטלעז
 טינ רענייק טָאה ?סניוועג ןסיורג; םעד ,"ךעלטעצ-יײרעטָאל, ןפיוקרַאפ
 לטסנידרַאפ ערטסקע ןַא טרַאשעגוצ רעבָא ,"ס'לרוגב-הכז; ענייז ןופ טכַאמעג
 ךיוא טָאה הימחנ ."ךעלטעצ-ײרעטָאלא יד םיא ייב ןפיוק טימ םיא ןעמ טָאה
 -- םיריבג יד ייב .תויול ןוא ןץתירב ,תונותח ףיױא "הקזח; יד טַאהעג
 ךיז טגעלפ *ךמע, ייב .רָאכ ןצנַאג ןטימ ךיוא לָאמַא : ןזח ןטימ ןעמַאזוצ
 "הנוממ, רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ."הדובע, רעד טימ ןעװַארּפס ןילַא הימחנ
 -רָאװעגנײרַא רעדעי ייב .ןטסירָאכ יד רַאפ "הרעקע-רוּפיכ-םוי רעד רעביא
 טניירפ עכעלגעזרעּפ ,"הבוט-הנשל, ַא טימ טקנַאדַאב רע טָאה עבטמ רענעפ
 -הנתמ, ערטסקע יד ןוא ?קורד-טנַאה; ַא טימ טסירגַאב רע טָאה רערערַאפ ןוא
 הימחנ טָאה םורַא-ױזַא .םיא וצ טרעהעג ןיוש טָאה סָאד -- טנַאה ןיא "ל
 לדגמ ייז ןוא טלעװ רעד ףיוא רעדניק טכַארבעג ,"הנויח. ןגָאלשעגסיױא
 ,?םיבוט-םישעמלו הּפוחל; ןעוועג

 אבַא -- רעדורב ס'ייגרעס ןעוועג זיא "הקזח טימ ררושמ רעטייווצ ַא
 ,לרָאנעט ןקיכלימ ַא טימ ,רוחב רעטלַא רענעגיוצעגקירוצ ַא .רָאנעט רעד
 -- טזָאלעגּפָא טינ רע טָאה יירע'ררושמ רעבָא ,רעריצעּפַאט ַא ךַאפ ןופ
 עקטָאמ :סעמיטש-רָאנעט-ןזיר טימ םירוחב ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ."הקזח;
 ףסוי  (עקירפַא-דיז ,גרובסינַאהָאי ןיא ןזח רעטציא ,לקיזעק עקטָאמ) שזַאדַאב
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 ןיא טציא ,רעליּפשיוש) גנילירט לכימ ;(החּפשמ-ןרָאיטקַא רעד ןופ) שַאב

 ןפיוא רעטסעקרָא ןיא טליּפשעג ןוא רָאנעט ןעגנוזעג) יקצינלָאכוס } ענדָארג

 .(סַאב

 ,רעדורב סיפסוי) שַאכ שידק ןעגנוזעג ךיוא טָאה עיצקעס-סַאב רעד ןיא

 ךָאנ .המחנישַאכ-שידק :עּפורט-ןטערעּפָא רעטסואווַאב-רעטעּפש רעד ןופ

 רעייז ןברָאטשעג זיא ,עמיטשיסַאב רעכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טימ ,רעדורב ַא

 (גגוי

 ןיא טציא) ס'רעקעב םעד ןולַאב ןעוועג זיא רעגניז-ןַארּפָאס יד ןשיוװצ

 -עשזדנַא-סָאל ןופ .יעק קעשזד) יקסווָאסָאק לרעב-לקנַאי : (ןדעווש ,םלָאהקָאטש

 "עג ןבָאה עיצקעס-טלַא רעד ןיא .יָאפַא ,רעלקַאּפ ,םָאל { (עינרָאפילַאק ,סעל

 טציא) קַאינזָאּפ קחצי (רַאװלוב ןבעל טפעשעג-רעטופ ןופ) יקסרַאנס : ןעגנוז

 ,סערייא סָאנעוב ןיא טציא ,טָאטשרעּפ ןופ) קישטָאטס לארשי ;(זירַאּפ ןיא

 לרהַא : ןעמענ יד ךיוא רימ ךיז טנָאמרעד'ס ,שַאכ למהרבַא ןוא (עניטנעגרַא

 רעכעלרעדנואוו ַא טימ עלעגניא ַא) "רעלטעשז; רעד ,קישטלוקס ,ןילרוב

 .שטיװָארעשָא ,זָאּפ ,(לטעשז עלעטעטש םעד ןופ עלעמיטש

 "השמ 'ר ןעוועג זיא לוש רעסיורג רעד ןופ הארוה-הרומ ןוא בר רעד

 .שטיװָאניבַאר הדוהי

 שמש-רעביוא רעד ןעוועג זיא ,םינּפ-תרדה ןַא דיא ַא ,גנילירט עשָאי 'ר

 רעוט ןקירָאיײגנַאל םעד ןופ ןוא גנילירט לכימ רָאיטקַא םעד ןופ רעטָאפ רעד)

 -ַאשזדנעב ,קרָאי-װינ ןיא "ףילער רענדָארג; ןטקיניײארַאפ ןופ טנעדיזערּפ ןוא

 ,טריטקעּפסער ןוא טַאהעג ביל עלַא ןבָאה שמש םעד ןעשָאי 'ר .(גנילירט ןימ

 קיטומטוג ַא ,(שמש-רעטנוא) ?שמשידדָאּפ; רעד ןעוועג זיא בייל-אנח 'ר

 עקַאט רע טָאה -- רָאכ ןטימ ןזח םעד טַאהעג ביל רעייז טָאה רע .עלעדיא

 .יי"ןגָאז וצ ןוא ןעגניזק וצ םיררושמ יד ןופ טַאהעג

 ירָאכ ןשיטָאטש םעד ןעגניז טרעהעג בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רע תעב ,עבָארּפ ס'יקצעינעמַאק ןזח ייב ןעוועג זיא

 "םימי ןטַאט םעד ןפלעהסיורַא סָאד טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .ןזח-טָאטש סלַא

 סָאד יװ ױזַא .טקידירפַאב טינ רעמ ךימ ל'שרדמיתיב ןקסטַאדלָאס ןיא םיארונ

 ,לוש רעסיורג רעד ןופ ןינב םעד ןיא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ל'שרדמ-תיב

 ןקוק ןוא לוש ןיא ןענע'בנג'נײרַא ךיז רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר ךיא געלפ

 עגנַאל ערעיײז ןעװעג אנקמ ;םיררושמ יד ףיוא ןגיוא עקידנצכעל טימ

 עקיקעיריפ יד ,רעזלעה יד ףיוא ךעל'מיתילט עסייוו יד ,סעסַאר עצרַאװש
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 ,יַא ,סרעדנעטס יד ףיוא ןטָאנ טימ ךעלכיב יד ,ךעלּפעק יד ףיוא סעקלומרַאי
 ןעוועג אנקמ בָאה ךיא יװ ,יַא ! ררושמ רע'תמא ןַא ןייז טלָאװעג רימ ךיז טָאה
 ,ןָאטירַאב ףיוא טלַא ןופ ןטיבעג ךיז טָאה עמיטש ןייז) ןעקייש רעדורב ןיימ
 .(עיצקעס-סַאב ס'הימחנ טימ ןעגנוזעג ןיוש רע טָאה

 יד וצ טימ לָאמַא ךימ םענ : ןעקייש רעדורב ןיימ ייב ןטעבעג ךיז בָאה ךיא
 טָאה עקייש .סעיציזָאּפמָאק ענייש יד ןייא טרידוטש ייגרעס ןעוו סעיציטעּפער
 : ןטעב ס'עמַאמ רעד ןפלָאהעג טינ טָאה'ס .ןופרעד ןרעה ןליפַא טלָאװעג טינ

 טסָאק'ס ? דניק סָאד ןעמענטימ טסעוו וד זַא ךיד טרַא סָאװ ,עלעקייש ---
 טייג תויח סָאד ,ךָאד טסעז .ןרעהוצ ךיז ןוא ןציז רע לָאז 1 רערעייט ריד
 ! סיוא םיא

 ,ןעײרדוצסױרַא ךיז טכוזעג עקייש טָאה ----- 1 ןעמענטימ טסייה סָאװ --
 ןשטנעמ עדמערפ ןעגנערב לָאמ טשינ ליוו ייגרעס ?ןציז רע טעװ ואוו
 ! עבָארּפ וצ

 ַא זיא עקמייח -- טמירקעגכָאנ עמַאמ יד םיא טָאה -- !ןשטנעמ --
 טלָאװעג טינ טָאה עקייש : ןגרָאמ דער ,טנייה דער רעבָא ...!דניק ַא 1 שטנעמ
 . .ןעמענטימ ךימ

 ןציז אקווד זומ ךיא זַא ןבירשעג סע טייטש ואוו ; ןלַאפעגנייא רימ זיא
 ןייטש וצ ןרעוורַאפ טינ רימ ךָאד ןָאק רענייק 1 רעמיצ-עבָארּפ ןיא קינייוװניא
 עקייש יװ ױזַא :הוה-ךכו .רעטסנעפ ןרעטנוא ןרעהוצ ךיז ןוא ןסיורד ןיא
 ,"ףיוה-לוש; םוצ ןָאט-ריצַאּפש ַא ךיז ךיא געלפ ,*עבָארּפ, וצ ןביילק ךיז טגעלפ
 טרעהעגוצ ךיז ןוא רעטסנעפ-עמַאס ןרעטנוא זָארג ןפיוא טצעזעגקעװַא ךיז
 ףיוא טנרעלעגסיוא ךיא בָאה ןסיורד ןיא קידנציז ױזַא .ןרעיוא עדייב טימ
 ,רַאוטרעּפער-לוש ןצנַאג םעד קינייװסיוא

 רעכערב-ןביוש ַא

 ,רעדנוזַאב עיצקעס רעדעי טימ טשרעוצ ןרידוטשנייא טגעלפ ייגרעס
 םוצ ךיז טסַאּפ ןעגניז ןטלַא יד סָאװ סָאד זַא ,טליפעג ךיא בָאה וויטקניטסניא
 גנַאזעג סָאד טגנלָאפעגכָאנ רדסכ רעבירעד ךיא בָאה ,לוק ןיימ רַאפ ןטסעב
 ןגעלעגּפָא טשרע ךיא ןיב ,עיציטעּפער ַא ךָאנ םייהַא קידנעמוק ,ןטלַא יד ןופ
 -ןייא יד רעטסניפ רעד ןיא טמורבעג ,רעגעלעג ןיימ ףיוא טכַאנ עבלַאה זיב
 .ןעלמיה יד ןיא טבעוושעג ןוא סעידָאלעמ עטרידוטש
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 ײץַאלּפ-ליּפש; ַא יװ טנידעג ךיוא טָאה לוש רעד םורַא ףיוה רעסיורג רעד

 ןבָאה סָאװ יד רַאפ ןוא הבישי רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד רַאפ

 זיב טכַארברַאפ ךעלרעדניק יד ןבָאה ןטרָאד .םורַא ךעלסעג יד ןיא טניואוועג

 ,טנוװָא ןיא טעּפש

 קיװק ןוא רעטסנעפ ןרעטנוא ױזַא רימ ךיא ץיז טנװָא םענייש ַא ןיא

 .רָאכ ןטימ ןייא טגניז ייגרעס סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק ענייש ,עיינ יד טימ ךיז

 וצ ךימ ייז ןסילשַאב לָאמַאטימ .רעדניק עטּפָאכ ַא ךיז ןליּפש ףיוה ןפיוא

 -ליצ ַא רַאפ ךימ ייז ןכַאמ .רעטסנעפ ןרעטנוא עיציזָאּפ ןיימ ןופ ןביירטרַאפ

 ,רעטדימשעגוצ ַא ןסעזעג ןיב ךיא .ךעלעדנייטש טימ ךימ ןפרַאװַאב ןוא טערב

 טָאה ביוש רענעכָארבעצ ַא ןופ גזַארב ַא .תונויער עקידנעגניז ןיא ןעקנוזרַאפ

 ךיא רעדייא .טקעדַאב ךימ טָאה סייווש רעטלַאק ַא ןוא טלסיירטעגפיוא ךימ

 ,רעכערב-ןביוש יד טימ ןעמַאזוצ סיפ ןלעטש טלָאװעג ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןיב

 ןיא רעױא ןַא ייב טּפעלשעג *שמשידָאּפפ רעד בייל-אנח ןיוש ךימ טָאה

 : קידנעיירש ,רעמיצ-עבָארּפ

 ךיא לעװ רענייב יד ? שודק-םוקמ ַא ןופ ןכערב וטסעוו ןביוש ! ץעגייש ---

 !ןכערבעצ ריד

 ייב שיט ןגנַאל םוצ טּפעלשעגוצ ךימ רע טָאה ,קידעבעל-טינ ,טיוט-טינ

 .שארב ןעייגרעס טימ םיררושמ יד טצעזעגסיוא ןסעזעג ןענייז סע ןכלעוו

 ענורַאּפש ַא טכוזעג בָאה ךיא .ןזיּפש יד יװ ןכָאטשעג ךימ ןבָאה ןקילב ערעייז

 .י.הּפרח רַאפ ןעקניזוצנייא דרע רעד ןיא

 ןופ רעוא ןקידנענערב ןיימ טײרפַאב ,ןפָאלעגוצ זיא עקייש רעדורב ןיימ

 יװ ,טּפַאשביל רַאפ ױזַא טינ -- ךיז וצ טעילוטעג ךימ ןוא "די; ס'בייל-אנח

 .ןרָאצמירג סנעמעלַא ןופ ןצישַאב וצ ךימ

 זיא סָאד -- רימ רַאפ ןעמונעגנָא עקייש ךיז טָאה -- !בייל-אנח 'ר ---

 ,ביוש רעד רַאפ ןלָאצַאב לעװ ךיא !דניק ַא ךָאנ זיא רע ! םייח ,לרעדורב ןיימ

 .ןביוש ןכערב רַאפ קסּפ ןתמא םעד ןבעג ןיוש םיא טעװ עטַאט רעד

 ןסואימ םעד ןענַאטשרַאפ ךָאד ךיא בָאה קערש ןופ רעטרעווילגרַאפ ַא

 טייז רעד ייב רעדורב ןיימ טימ .רימ ףיוא טכַאמעג טרעוו סָאװ ,"לובליב;

 : טריטסעטָארּפ טסיירד ךיא בָאה

 טינ בָאה ךיא !ביוש יד ןכָארבעצ טינ בָאה ךיא ,לובליב ַא זיא'ס ---

 טרעהעגוצ ךיז ןוא רעטסנעפ ןרעטנוא ןסעזעג ןיב ךיא ,רענייטש ןייק ןפרָאװעג

 .ןעגנַאזעג ענייש יד וצ ...וצ
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 .רימ טביולג רע זַא ,טרעכיזרַאפ רימ טָאה ןצרַאה םוצ קירד סעקייש
 -נָא ןיוש ךיז טעװ רעדורב רערעטלע ןיימ : רעטסיירד ךָאנ ןרָאװעג ךיא ןיב
 טָאה ןעד רעוא :טמערוטשעג ץלַא טָאה בייל-אנח .עדווירק ןיימ ןעמענ
 *! רענייא ץעגייש ,וד ,גָאז ? ןייטש םעד ןפרָאװעג

 ןעזעג טינ בָאה'כ .טינ סייוו'כ : סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא
 -ץצ טינ ךיז לָאז ךיא זַא ,ןּפיל יד ןסיבעג בָאה'כ .טכַארטרַאפ ןעוועג ןיב'כ
 ...לוק ַא ףיוא ןרעמכַאי

 קידנרַאשנעמַאזצ ,טעשטרובעג בייל-אנח טָאה -- טנייה טלעוו ַא ,ונ --
 !רעדניק עשידיא -- .ביוש רענעכָארבעצ רעד ןופ ןָאלג סָאד סיפ יד טימ
 !שודק-םוקמ ַא ןופ ןביוש ןכערב ! תונמאנב ,םינלזג

 -ץגנָא בָאה ךיא .ןפורעגסיוא עמיטש עדלימ ַא טָאה -- קינָאלבַאי --
 ןעזעגנייא יאדװַא טָאה רע .ייגרעס רָאשזיריד םעד ףיוא ןגיוא עניימ טלעטש
 וצ טעדנעוועג ךיז טָאה רע ןוא ןרָאװעג טכַאמעג זיא ָאד סָאװ תועט םעד
 : ןעקייש

 !ןרעהוצ ךיז רע לָאז ,ךיז ןבעל לטַאי םעד קעװַא ץעז ,קינָאלבַאי --
 ; סעקינשרעבָאל הרבח ,ללכה .ןעמענמײהַא םיא וטסעוו עיציטעפער רעד ךָאנ
 ! בױהנָא ןופ *יַאװַאד;

 רעטנורַא רימ זיא ןייטש ַא .טכירעג טינ ךיז ךיא בָאה גנַאגסיױא ַאזַא ףיוא
 ןעמַאזוצ ןציז וצ יבַא --- רעוא עקידנענערב סָאד ,השוב יד לחומ ,ןצרַאה ןופ
 .טריטעּפער ןעמ יו ןקוקוצ ןוא ןרעהוצ ךיז ,םיררושמ יד טימ

 ךיא ."םלוע תרה םויחע עיציזָאּפמָאק עיינ ַא ןבױהעגנָא טָאה רָאכ רעד
 ױזַא ךיז בָאה'כ .ןטלַא יד טימ ןעמַאװצ טמורבעגטימ טייהרעקניליטש בָאה
 ךיא ןוא רערעהוצ ַא יוװ רעמ טינ ןיב ךיא זַא ןסעגרַאפ בָאה'כ זַא ,טמערַאװרעד
 ,.,"םלוע תרה םויהא : רעקרַאטש ןוא רעכעה לוק ַא ףיוא ןעגנוזעצ ךיז בָאה
 רענייא גניז ךיא יו טליפעג טינ בָאה ךיא זַא ,זַאטסקע ַאזַא ןיא ןיירַא ןיב ךיא
 ןעגניז ןרעהפיוא ןלָאז ייז ןטלַא יד וצ ןָאטעג-קנואוו ַא טָאה ייגרעס לייוו ,ןיילַא
 טָאה רעטכעלעג רעסיורג רעד ,ןעגנולעג זיא לציּפש רעד .ןײלַא ןזָאל ךימ ןוא
 ןיא ןקעטש ןבילבעג רימ זיא ןָאט רעטצעל רעד ןעוו ןוא טעכושטעגסיוא ךימ
 ביוה ַא ךיז בָאה ךיא .יינספיוא טכַאלעצ טכער טשרע ךיז ןעמ טָאה ,לזלעה
 ס'ייגרעס ...טסקַאװ רעפעפ רעצרַאוװש רעד ואוו ןפיולטנַא טלָאװעג ןוא ןָאטעג
 םוק ,לקינָאלבַאי ,טינ ףיול , :ןטלַאהעגקירוצ ךימ טָאה ןָאט רעכעלטניירפ
 טָאה --- !רענייד רעדורב רעד ,לטַאי רעד ,לטלַא ליואוו ַא טָאה רע !רעהַא
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 םעד וטסנעק ןענַאװ ןופ ,לקינָאלבַאי ,רימ גָאז -- .ןעקייש וצ ןעקנואוועגוצ רע

 | "? 'םלוע תרה םויה'

 ךיא בָאה -- רעטסנעפ ןרעטנוא קידנציז טנרעלעגסיוא סע בָאה ךיא ---

 .רעטכעלעג ןופ טעשטַאקעג רעדיװ ךיז טָאה .הרבח ןוא ,טלמַאטשעגסױרַא

 "רושמ הרבח ןוא ענעגָאלשעגרעביא ןַא ןעוועג ןיוש זיא *עבָארּפ, יד יו יוזַא

 לָאז ךיא ןעוועג דבכמ ךימ ןעמ טָאה ,לסיבַא ןריזומַא ךיז טלָאװעג ןבָאה םיר

 סנטַאט םעד ןסָאשעגסױא ןוא ןטעב טזָאלעג טינ ךיז בָאה'כ .טרעצנָאק ןבעג

 ... רַאוטרעּפער ןצנַאג

 םעד טלעפעגסיוא רָאנ רימ טָאה ,םײהַא ןעקייש טימ קידנעייגקירוצ

 ןיא ררושמ סלַא ןעמענוצניירַא ךימ : טָאבנָא ס'ייגרעס ףיוא המכסה סנטַאט

 ןיא עטסכעלקילג יד ןעוועג זיא עמַאמ יד ןוא טמיטשעגוצ טָאה עטַאט רעד .רָאכ

 רעד ןיא ררושמ "*רענלָאּפ; ַא ןרָאװעג זיא ,עקמייח ,לקיניזומ ריא טלעוו רעד

 . !לוש רעסיורג

 לא לא
 | א

 רימ טָאה ,ררושמ רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,סעיינ יד

 סימ ןעמַאװצ ןעגנערברַאפ ןיימ ."ןקותמ רדח? ןיא שזיטסערּפ ךס ַא ןבעגעג

 עקיטכיוו ַא טַאהעג ךיוא טָאה ,הביבס רעטרינילּפיצסיד ַא ןיא ענעסקָאװרעד

 םוצ ןָאטעג"םענ ַא ךיז בָאה'כ .גנולקיװטנַא רענײמעגלַא ןיימ ףיוא העּפשה

 גנוטלַאה ןיימ .טירשרָאפ סיורג טכַאמעג ןוא קשח רעמ ךס ַא טימ ןענרעל

 שטנעמ-השעמ ,"ענשטעטַאטס; רעמ ןרָאװעג ךיוא זיא ללכב גנוריפפיוא ןוא

 .יייןשטנעמ ןשיװצ ןטלַאה וצ ךיז ױזַא יו ןיוש טסייוו סָאװ

 טָאה ,גנורעלקרעד ַא ס'כָאלב רערעל םעד ןעמונַאב טינ טָאה דניק ַא ןעוו

 לטרעו סָאד זיא רימ 1 ּפָאק ןייד ןפעק :לטרעװ ַא טַאהעג םעד ףיוא רע

 רעד !ּפָאק ַא ןענעפע סע ןעמ ןעק ױזַא יװ :עװַאקישט רעייז ןעמוקעגסיוא

 יו רימ ךיז טָאה ּפָאק ןיימ :ןרָאװעג רָאלק לָאמַאטימ רימ זיא קורדסיוא

 עלַא ךעלטייד ןוא רָאלק ןעמונַאב ןוא טּפַאכעגפױא בָאה ךיא ןוא טנפעעג

 רערעל עלַא סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןרָאװעג ךיוא רימ זיא'ס ,םידומיל

 ,"ןקותמ-רדח? ןופ דימלת רעטסעב רעד ,ָאקלעב יבצ ל'רבח ןיימ זַא ,ןטלַאה

 "האובנ? .רעייז .רעלטּפַאשנסיװ ַא טסקַאװ רע זַא ,"ּפָאק םענעפָא2 ןַא טָאה

 ןעמוקַאב ָאקלעב יבצ טָאה ןרָאי עטסירפ יד ןיא : ןרָאװעג םיוקמ עקַאט זיא

 ףיוא טפעשעג-רעכיב ַא ןטלַאהעג ןבָאה ןרעטלע ענייז .רָאטקָאד לטיט םעד
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 שודיח רעד זיא סָאװ : םעד ןגעוו ןעלציוו ךיז ןגעלפ רימ ; סַאג עקסנַאשטסעמ

 רעייז ןופ רעכיב עלַא טנעיילעגרעביא ךָאד טָאה רע ? ץלַא טסייוו ָאקלעב סָאװ

 זיא'ס סָאװ ץלַא טנעיילעג טָאה ָאקלעב ןוא טסַאּפשעג עקַאט ןבָאה רימ ! םָארק

 טפַאשנסיװ ןופ רָאטקָאד סלַא רעטעּפש ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג םיא

 ןעמוקעגמוא זיא רע) קעטָאילביב רענדָארג רעד טימ טריפעגנָא ךיוא רע טָאה

 | ,(ןברוח ןיא

 ,שיסור ףיוא ןירערעל ַא ןעמוקעגוצ ךיוא זיא ןקותמ-רדח ןיא זנוא וצ

 ףױרַא טמַאקרַאפ רָאה יד ,עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא ןיליירפ ַא

 עלעטייק ַא ףיוא .ןייר ןוא טענ טדיילקעג ,עצינליטַאּפ רעד ףיוא ליונק ַא ןיא

 ענעדלָאג עריא ןעגנַאהעג ןענייז םויטסָאק ריא ןופ ץַאל םוצ טעּפעשטעגוצ

 .ַאנװָאקַאסיא ַאטרעב ןירערעל ןיימ ןעזעגסיוא טָאה ױזַא .ענסנעּפ

 ןטָאזעגוצ רימ ןענייז שיסור ףױא עיצקעל רעטשרע ריא ייב דלַאב

 ןקילב עקידנצכעל טימ ריא ףיוא טקוקעג ןבָאה ךעלגניא יד .ריא וצ ןרָאװעג

 טימ ןעקנָאשַאב טָאה יז ןעמעוו .גנַאג ַא ריא רַאפ ןפיול וצ טרירוקנָאק ןוא

 ...?ָאעמָאר, יו טליפעג ךיז טָאה ,"לכיימש, ַא ,*טרָאװ-טוג, ָא

 ןבירשעגוצ .ןגיוא עריא ןיא ןייז וצ "ןח-אשונ, טכוזעג ךיוא בָאה ךיא

 -רעדסיוא ריא ןיב ךיא זַא ,"ןכייצ; ַא יו טײקמַאזקרעמפיוא עטסדנימ ריא

 טינ ךיא בָאה םעד ןיא -- *עטרעשַאב, ןיימ זיא ןירערעל יד זַא ,רעטלייוו

 -ַאסיא ַאטרעב !ליּפש-רעדניק ַא --- ךיא סייוו ?עקרתסא ,יַא ,.,.,טלפייווצעג

 -ָאטסַאנ; זיא סָאד ; ליפעג רעדנַא ןַא רָאג זיא'ס ! יורפ ַא זיא סָאד --- ַאנוװָאק

 ,לחר ןוא בקעי יװ עביל ַא :ך"נ ,שמוח ןיא יו עביל ַא !"ווָאבויל עשטשַאי

 ןוא ןצוּפ וצ ןביוהעגנָא ךיז בָאה'כ ...הלילד ןוא ןושמש ,רמת ןוא ןונמַא

 -ץטכַאקעמש סעקייש טימ ענירפושט עצרַאװש ןיימ טעשטַאלּפעגוצ .ןעלגיּפש

 "עג ;סקַאוװאוש ןוא ןָארט טימ ךעלעוויטש יד ןבירעג ןוא טרימשעג ; רעסַאװ

 ןגרָאמירפ ןדעי ...ןירערעל רעד טימ *טלזָאמעג, -- ןוא לגענ יד טקינייר

 :ןעמַאמ רעד טעשטומעג ךיא בָאה

 יד ?סעטַאמש עקיבלעז יד רעדיוו ,עמַאמ ,ןָאטנָא ךיא לָאז סָאװ ---

 ןוא ןצַאלּפ יז ןלעװ גָאט עדַאיל ַא ;רימ ףױא גנע ןיוש ןענייז ןזיוה

 :סעקסיפ ןענעפע סנגיובנלע יד ...דובכ ןייד רעביא טעב ךיא ואוו טרָאד

 סָאװ טימ ...ןענייז עקרַאנירַאמ רעטעװעקַאילבעגּפָא ןיימ ןופ לברַא יד

 ןדעי טצוּפעגסױא ןעמוק ייז ?רעדניק ערעדנַא יד ןופ רעגרע ךיא ןיב

 ! רעּפעלש ַא יװ ןָאטעגנָא ייג ךיא רָאנ ,*דַאירַאנ; רעדנַא ןַא ןיא גָאט
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 : רעפטנע ןייק ןבילבעג קידלוש טינ רימ זיא עמַאמ יד

 רעזנוא טימ ןענעכער ןיוש ךיז טסגעמ ,עק'מייח ,וד יװ ל'רוחב ַאזַא --

 םיוק ןקעלק ,טגָאזעג סנייטשימ ,ןטסנידרַאפ סנטַאט םעד .?עינעשזָאלָאּפ;

 סנ ַא ,טלטייבעגסיוא ןצנַאגניא זנוא טָאה טײקנַארק-ןקָאּפ סעקטָאמ ,הנויח ףיוא

 ?גנַאל יװ רעבָא ,לכיב ןפיוא ןעמענ ךָאנ ןָאק'מ ןוא זנוא טיורטעג ןעמ סָאװ

 רימ ; דומיל-רכש ןייד ןלָאצ וצ תלוכיב ןייז ןלָאז רימ זַא ,עק'מייח ,טָאג טעב

 ןענרעל ךיד ןעמ טעוװ וטסקנעד גנַאל יו .םישדח עכעלטע רַאפ ןיוש ןעמוק

 ,תונעט עטכערעג עריא טקידנערַאפ יז טָאה -- ?טסיזמוא

 עסיורג ַאזַא ןעמוקייב ףרַאד סָאװ ,"רַאנ ןטבילרַאפ/ ַא וצ הנעט ייג רעבָא

 סעק'רתסא .ןירערעל רעד ןופ ץרַאה סָאד ןעניוועג וצ ידכב ץנערוקנָאק

 גנורעלקרעד ַא טכוזעג ןבָאה ייז : טגלָאפרַאפ ךימ ןבָאה ןקילב עטרעדנואוורַאפ

 -עג עק'רתסא טָאה טסיזמוא .ריא וצ טייקיטליגכיילג רעקידמיצולּפ ןיימ רַאפ

 ,םיהַא ןטײלגַאב יז ןוא רעכיב עריא ןגָארט לָאז'כ ,רעיוט םייב רימ ףיוא טרַאװ

 ןירערעל יד זַא .ַאנװָאקַאסיא ַאטרעב ,עקרערעל ןיימ וצ ןגיוצעג טָאה ךימ

 לבש םוצ לענש ךיא ןיב םעד ףיוא --- רימ רַאפ *גוויזק רעקיסַאּפ ןייק טינ זיא

 ןעמונעג ךיז ךיא בָאה ,"ןליפעג-סעביל, עניימ ןביוטרַאפ וצ ידכ רעבָא .ןעמוקעג

 ,קשח רעמ טימ ןענרעל םוצ

 זנוא ןבָאה רערעל יד ןעוו .רעסַאװ ַא יװ ,שיאערבעה טדערעג בָאה ךיא

 ןיימ טצונעגסיוא ךיא בָאה ,םייה רעד ןיא וליּפַא שיאערבעה ןדייר וצ ןלױפַאב

 ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג רימ זיא סָאװ םענייא ןדעי ףיוא טפַאשטנעק

 -בעה ףיוא קיניישט ַא טקַאהעג ריא :טעידונרַאפ רָאג ךיא בָאה ןעמַאמ רעד

 ,טלעפעגסיוא טינ ריא טָאה תורצ ןוא --- תורצ עריא וצ גָאלוצ ַא יו ,שיאער

 -גיײרַא ױזַא ןרָאװעג ןיב ךיא .רערעדנַא רעד ךָאנ הרצ ןייא : ןטייז עלַא ןופ

 ,עסיורג יד טקרעמַאב טינ בָאה ךיא זַא ,עלעטלעוו םעיינ ןיימ ןיא ןָאטעג

 ףיוא ןעגנערב ןיא טלַאה ןוא זנוא ףיוא ךיז טקור סָאװ ערַאמכ עצרַאװש

 ...קילגמוא ןטסערג םעד ּפעק ערעזנוא

 לא

 ןיא ןגָארקעג ךיא בָאה "ןקותמ-רדחא ןיא גנונעכייצסיוא עטשרע ןיימ

 ןעמעוו טימ ,עניטסעלַאּפ ןיא ךעלרעדניק יד וצ ןביירש-ווירב ןופ סרוקנָאקא ַא

 :קוסּפ םעד טצונעג ךיא בָאה עמעט ןיימ רַאפ .טרידנַאּפסערָאק ןבָאה רימ

 טקירדעגסיוא ךיא בָאה ווירב םעד ןיא ."ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא,
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 ואוו ,"שבדו בלח תבז ץראג םעד ךָאנ שינעקנעב ַא ; ןויצ ךָאנ ןליפעג עניימ

 ןטָאש םעד רעטנוא ןטרָאגנייװ ןייז ןיא טרעטשעגמוא ןציז טעװ דיא רעדעי

 ןסייברַאפ ןוא ךלימ עלעזעלג ַא טימ ןייז היחמ ךיז ; רעמייב-לטייט ענייז ןופ

 שיאערבעה ןיא ווירב רעד ...קינָאה טימ טרימשַאב הלח לצענעּפ ַא טימ

 יו ,ןעמוקַאב טָאה עטשרע יד ."עימערּפ, עטייווצ יד ןענואוועג רימ טָאה

 | !ײּפָאק רענעפָא? ןַא טרָאפ ,ָאקלעב יבצ ,דימת

 בָאה ןטרָאד ,ןשטיװָארעדגיװ טימ סעיצקעל-גנַאזעג יד ייב רַאפרעד רעבָא

 טינ ךיז טָאה םידימלת יד ןופ רענייק .ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ ץלַא ךיא

 ,רימ טימ ןכיילגרַאפ טנעקעג

 ,הכונח ןעוועג זיא טייצ עטסקידיירפ ןיימ

 יד .גנַאל םישדח טיירגעג ךיז רימ ןבָאה "טרעצנָאק-הכונחק םעד וצ

 ןלעטשוצ טפרַאדַאב טָאה עּפורג עדעי ,ןּפורג ןיא טלייטעגנייא ןעמ טָאה רעדניק

 סָאד טרידוטשנייא טָאה ׁשְטיווָארעדגיװ .לקַאטקעּפס םעד וצ גָארטיײב ריא

 -עטכיל עניילק ריא ,ָא; ןוא "יתעושי רוצ זועמ, ,"וללה תורנה; ןופ גנַאזעג

 ןבילברַאפ רימ זיא "הקזחק יד) ךיא בָאה טכיל-הכונח יד טשטנעבעג !"ךעל

 הכונח ךיא בָאה עלוש יד ןקידנערַאפ ןיימ ךָאנ גנַאל ןרָאי .רעטעּפש וליפַא

 | ,("ןקותמ-רדחפ ןופ םידימלת ןוא רערעל יד טימ טכַארברַאפ

 טלעטשעג ךיא בָאה רעגניז ןוא רעליּפשיוש סלַא טירט עטשרע עניימ

 ליּפש-רעדניק םעד ןיא *ןקותמ-רדח; ןופ עלעניב רעשירָאזיװָארּפ רעד ףיוא

 ךיז ליוו סָאװ ,עלעדניז ןטסגניא םעד ןופ עלָאר יד ."ןיז ןביז עריא ןוא הנח;

 ןיא עזָארּפ רעד טימ .טליּפשעג ךיא בָאה ,רעשרעה ןשימיור ןרַאפ ןקוב טינ

 בָאה *רָארופ, ץתמא םעד רעבָא .טעװַארּפס טוג ץנַאג ךיז ךיא בָאה שיאערבעה

 ביג ןוא "הנח רעטומ, ןיימ טימ ךיז ןגעזעג ךיא ןעו טשרע טכַאמעג ךיא

 :עניטרעצנָאק סעשטיווָארעדגיװ ןופ טנעמינַאּפמָאקַא םעד רעטנוא גניז ַא

 ,"רפעל ופוסו רפעמ ודוסי םדָא;

 ."הליכַא; רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה גנולעטשרָאפ-הכונח רעד ךָאנ

 ייט עסיז זָאלג ַא ,טשרואוו טימ עקלוב ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא "וינעמ, יד

 סעדעי ךיא בָאה ,ןטיבעג ךיז טָאה עמיטש ןיימ זיב .גרַאװסיז עלעקעז ַא ןוא

 יד ךימ טָאה ןגיוצעג קרַאטש .גנורעייפ-הכונח רעד ןיא ןעמונעג-לייטנָא רָאי

 טכוזרַאפ ךיא בָאה *יירעשַאנ; עקיזָאד יד .ייט עסיז יד ןוא טשרואוו טימ עקלוב

 ,הכונח --- רָאי ַא לָאמ ןייא זיולב

 םידימלת טימ ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןבעל ןיימ ןופ גנַאג ןיא
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 םעט רעד רעבָא ,"ךלמ ינדעמ; ןופ טלעפעג טינ םייה רעד ןיא ייז טָאה סָאװ

 ןיא ייט רעסיז זָאלג רעד טימ ןעקנורטרַאפ ,טשרואוו טימ עקלוב רעד ןופ

 ,םויה-דע רימ יו טקנוּפ ליומ ןיא ןגעלעג ךָאנ ייז זיא ,"ןקותמ-רדחג

 :"טבשב-רשע-השמח, ןופ בוט-םוי רעד ןורכז ןפיוא ךיוא רימ טמוק'ס |

 דובכל ,רעדניק יד טלייטעג טָאה'מ סָאװ ,רעסקָאב ןוא ןעלטייט יד ,ןגייפ יד

 -ג"לע ןופ *סעקלוגָארּפ, יד ןסעגרַאפ ןָאק רעוו טנייה ."תונליאל הנשה-שאר;

 טלמַאזרַאפ רערעל יד ןוא רעדניק יד ךיז ןבָאה ירפרעדניא דלַאב ? "רמועב

 "ןוא-לייפ, טימ ,"טנַאיװָארּפ, טימ ןדָאלעגנָא ."ןקותמ-רדח. ןופ ףיוה ןפיוא

 טרישרַאמ רימ ןבָאה ,גייצליּפש ערעדנַא ןוא ?סעקטַאגָאר; ,"סעיימז; ,"ןגיוב

 רעד ףיוא גָאט ןצנַאג ַא ןעגנערברַאפ וצ ידכ ,ןַאבַארַאב םעניילק ןופ טקַאט םוצ

 רעדָא דלַאװ "רעיקשיּפ; ןיא טכַארברַאפ רָאי ןייא ןעמ טָאה .טפול רעשירפ

 ענסָאסַאל ןייק ןעוועג *לגר-הלוע; רָאי ןטייווצ ַא ןעמ טָאה ,*עקווָאנַאבור,, ףיוא

 .רעדלעוו *רענומינָאּפש יד וצ רעדָא

 ןפיוא ,דלַאװ רעטערקעס רעד ןעוועג זיא טָאטש רעד וצ עטסטנעָאנ סָאד

 ןבעל ,"יקרָאג ישטַאבַאס; ףיוא *עקוװָאנַאטסָא; ןַא טכַאמעג רימ ןבָאה געוו

 ןעגנַאגעג ןעמ זיא .יקשיּפ ןייק געוו ןפיוא "תורבקה-תיב, ןשירעטָאט םעד

 ןשיקַאזָאק; םעד טכַארטַאב לייוורעד ןעמ טָאה ,עשזָאלָאק ךרוד ענסָאסַאל ןייק

 טלפישעגרעבירַא ךיז טשרע ךָאנרעד ןוא גרַאב-ץיּפש ןפיוא "לרעטסיולק

 "כיוו ַא טליּפשעג טָאה *סעקלוגָארּפ יד ייב .ענסָאסַאל וצ *ןַאמעינק ןרעביא

 ,ועשַאילע -- קיטסַאנמיג ןופ רערעל רעד עלָאר עקיט

 םעד רעביא טָאטשרעפ ךרוד טרישרַאמ ןיוש רימ ןבָאה םייהַא קירוצ

 ןַאמעינ , ןרעביא טָאטש ןיא קירוצ "םָארָאּפי ןטימ רעדָא ,"קירב םענָאטנַאּפ;

| 8 . 

 טליּפשעג ךיז ןבָאה ,ךעלעמייב ענעזָאירעב יד רעטנוא זָארג םענירג ןפיוא

 ןליּפש טציא ."ךעל'הרש; ןוא "ךעל'הקברק ,"ךעל'המלש; ןוא *ךעל'השמ, יד

 ןוא רעטכעלעג ,גנַאזעג רעייז ןרָאװעג זיא טמוטשרַאפ .רעמ טינ ךיז ייז

 ,קיבייא ףיוא דיירפ עשירעדניק

 םעד רעטייוו טניּפש ןורכז ןיימ רעבָא ,ץרַאה סָאד רימ טמעלקרַאפ'ס

 ."ןַאמעינ; םוצ ךימ ןריפרעד תונורכז יד ןוא ןרָאי-רעדניק עניימ ןופ םעדָאפ

 ןַאמעינ רעד

 ןיא .ענדָארג ןיא עיצקַארטַא-טּפיױה יד זיא *ןַאמעינ; רעטלַא-רוא רעד |
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 עלַאסָאלָאק ַא יװ ,"ןַאמעינ; םעד טנכעררַאפ לָאמעלַא ךיא בָאה ןוימד ןיימ

 ס'בושי רעזנוא ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא זיא סָאװ ,שינעפעשַאב עקידעבעל

 ,ץנעטסיזקע

 ךיז ןגעלפ רימ .גנורּפש-ןצַאק ַא זיא "ןַאמעינ; םעד וצ ףיוה-לוש ןופ

 ךרוד ּפָארַא-גרַאב סעקשזעטס עטלגנעלשעג יד טימ רעטנורַא זָאל ַא ןבעג

 לָאמַא ןוא *סעזערדָאּפ, ףיוא רעדָא עלעטילש ַא טימ רעטניוו .עשזָאלָאק

 לגרעב ןופ עסעוװרָאב ןעגנורּפשעג ןעמ זיא טייצ-רעמוז ; סעזעג ןטושּפ ןפיוא

 יד יו טעקַאנ געוו ןפיוא ןָאטעגסױא ךיז ,סעקישָאל עדליוו יד .יװ לגרעב וצ

 טעקשילּפעג ךיז ןוא ןעגנורּפשעגנײרַא לעטשּפָא ןַא ןָא ןוא טַאהעג טָאה עמַאמ

 -ךרד; ןטימ *ןַאמעינק םוצ ."ןַאמעינע ןופ רעסַאװ ןרָאלק-לָאטשירק םעד ןיא

 .סָאג *ענלָאדָאּפ;2 ךרוד ןעמוקעגוצ ןעמ זיא "ךלמה

 ןופ ."לודגה 'םי; רעד יוװ ןטלַאהעג דימת ךיז טָאה ?ןַאמעינצ רעד

 םעד טכַאמ "ןַאמעינ, רעד זַא ,קורדנייא רעד ןבילברַאפ רימ זיא ןָא-זייוװדניק

 רערָאג רעד ףיוא זיא םיא ןופ סרעקיטכעמ ןוא סרעסערג ןייק זַא לעטשנָא

 "ןַאמעינ; רעד זַא ,טכודעגסיוא דימת ךיוא ךיז טָאה רימ .ןַארַאפ טינ טלעוו

 רענדָארג ענדיב ריא ,עשז-סָאװ :תונעט ןוא הזגור טימ לופ קידנעטש זיא

 סָאװ !ןבעל רעייא ןיא סרעזעידנַארג סעּפע ןעזעג טָאה ריא ,ןלַאיצניװָארּפ

 ןיימ ףיוא טױרטרַאפנָא רימ ןרעוו סָאװ ץתוחילש עקיטכיוו יד ןופ ריא טסייוו

 רעד ףיוא ןטקנוּפ עשיטָאטש-סיורג ערעדנַא ןוא למעמ ,ענווָאק וצ טורשרַאמ

 ?טלעוו-רעסַאװ

 ןעגנומיטש ענייז טייב *ןַאמעינ; רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא דימת זיא רימ ייב

 ,י"ןרעטיצ רעסַאװ ןיא שיפ, ןעוו ,לולא שדוח ןיא .ךָאנ *עדָאגָאּפ; רעד ךָאנ

 ,ךיז טזָאלב : תאלוח רעקידנעמוקנָא ןַא רַאפ יו ?ןַאמעינ; רעד ךיז טריּפשרעד

 וצ טריבורּפ ;לגנַארעג ןרעטיב ַא טימ טמיוש ןוא טכָאק ,רעטנוא טצכערק

 -עג סָאװ "הללק-רוטַאנ ַא ;גנורירפרַאפ-רעטניװ ןופ םינמיס יד ןפמעקַאב

 ןעײרדסױרַא טינ ןפוא-םושב ךיז ןעק'מ רעכלעוו ןופ ,גנַאל-םישדח טרעיוד

 טימ קיטכעמנָא טשטַאּפ ןוא "ןַאמעינ; רעד ךיז טפרַאװ "תחדקא ַא ןיא יו

 "גנורירפ רעד וצ ןבעגרעטנוא טשינ םיא ךיז טליוו'ס : סעילַאװכ עטמיילעג

 ןטייק עקיזייא ןיא טדימשעג רוביג א יו רעבָא .רוטַאנ רעד ןופ טפַארק

 רענעריורפרַאפ ַא ,רעטגיזַאב ַא ןעיצסיוא ףוס-לכ-ףוס "ןַאמעינ, רעד ךיז זומ

 ןקיאיינש ַא ןיא ןליהוצנייא ךיז ןעגנואווצעג --- טיירב ןוא גנעל רעלופ רעד ןיא

 ,..גנילירפ ןקידנעמוקנָא ןזיב קעדוצ
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 ןָא .שזיטסערּפ ןייז קרַאטש טרענימ טײקנפלָאהַאבמוא *ס'נַאמעינ; םעד

 ןקיזייא ןייז ףיוא ןטילש ןוא דרעפ טימ סױרַא רעטניוו ךיז ןעמ טזָאל ארומ

 ןוא קנַארפ ךיז ןשטילג ,וליפַא רעדניק ,גרַאװגנוי ,ךַאילש ַא ףיוא יװ ,ןקור

 ! "םיקו-יח, יירש ייג ןוא -- ךַאלפרעביוא ןסייוו-יינש ןקיצנַאלג ןייז ףיוא יירפ

 ןלַאפ'ס .המקנ טימ טעשַארטס ןוא לגנַארעג ןיא *ןַאמעינ, רעד ךיז טכערב

 ףיוא יוװ ,ךַאלפ ןייז ףיוא רעקרַאפ םעד ּפָא טשינ טלַאה סָאד רעבָא ,תונברק

 ,השבי ַא

 "ןַאמעינ, רעד ךיז טעכושטעצ ,גנילירפ ןופ ןלַארטש-ןוז עטשרע יד טימ

 רעטנורַא ךיז ןופ *ןַאמעינ; רעד טפרַאװ טייצ-חסּפ םורַא .טעלּפרעניה ןייז ןופ

 { "ונתורח ןמז, :טיײקטעטנעּפעג ןייז ןופ ךיז טײרפַאב ןוא *ךָאי; ןקיזייא ןייז

 ,הסיפת-רעטניו רעד ןופ ןכירקסױרַא ןופ ,גנואיירפַאב ןופ טייצ יד זיא'ס

 ץענ רעקיזייא רעד ןופ "ןַאמעינ; רעד ךיז טצַאלּפעצ חוכ ןטיײנַאב ַא טימ

 טלשירקעצ ןוא טעשטשערט ,קעדוצ ןקיזייא םעד ךיז רעביא ןופ ןסייר טמענ ןוא

 -ָארטש עטכַאוװעגפיוא יד ןיא סעקליּפ ענעמוג יוװ ךיז ןקיט עכלעוו ,סעירק יד

 ,..םיקחרמ יד ןיא ץעגרע טעּפמיא טימ ךיז ןגָארט סָאװ ,ןעמ

 "טעשזָאלָאּפזַאר, ,טייהיירפ רעטפמעקעגסיוא ןייז ןופ רעט'רוכיש'רַאפ ַא

 ,עניילק ריא ,ךיז טיה :טמערוטש ןוא טפייפ רע :"ןַאמעינצ רעד טשרע ךיז

 ? סעציילּפ עניימ ףיוא ט'קזוח/עגנָא טוג ךיז טָאה ריא ! ךעל'מיאורב עקיטשינ

 טליצ שימרוטש ...!םענייאניא ךייא טימ טלעוו יד ןציילפרַאפ טציא ךיא לעוװ

 םוצ רענעדנובעגוצ ַא טייטש סָאװ ,*םָארָאּפ; םעד ןיא זייא רעקיטש עצנַאג רע

 טשטַאּפ .גערב םייב ןעקנוזרַאפ-בלַאה ןגיל עכלעוו ךעלפיש יד ףיוא ןוא גערב

 םעד טכַאמ ןוא םיא רעביא ןעגנעה עכלעוו ,ןקירב ייווצ יד סעילַאװכ יד טימ

 ,..שרוש ןטימ סױרַא ייז רע טסייר ,טָא ,טָא : לעטשנָא

 ,.סױא-רָאי ,ןײא-רָאי רעביא *ןַאמעינ; רעד ט'רזח "הרדס; עקיבלעז יד

 סע זַא ,טסואוועג טָאה'מ .ןקָארשעגרעביא טינ םענייק ןבָאה סעקנושַארטס ענייז

 רעסיורג ַא) "שטשעד ילַאמ ,ַארַאמכ ַאקלעיװ) : ןזָאלסיוא ,לָאמעלַא יו ,ךיז טעוו

 -אצוי ןופ .(ןגָאז ןגעלפ ןקַאילָאּפ רענדָארג יד יװ ,ןגער רעניילק ַא ןוא ןקלָאװ

 -סעג עקירעדינ עכעלטע טציילפרַאפ "ןלזג-רעסַאוװ רעטלַאק רעד טָאה ,ןגעוו

 עטעשויעצ, ןייז טזָאלעגסיױא ךיז טָאה םעד טימ ןוא ,ןגערב ענייז ייב ךעל

 ןעוועג ןרָאצ רעצנַאג *ס'נַאמעינא םעד ןיוש זיא "ךתמח ךופש; וצ ."החיצר

 "זייא יד ךיז ןופ סיוא רע טלייש ,זגור ןייז טליטשעגנייא .רענעסָאגעגסױא ןַא

 "עג ךיז ,ןרעב עסייוו יו ךיז טגָאיעג ןוא ןעמואוושעג ןענייז עכלעוו ,סעירק
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 טלגיּפשעג ךיז ; תורכיש ַא ךָאנ יו ,רעסַאװ ןגייא ןיא טקנעוװשעג ןוא טקנוט

 ,ךעלטימעג ןסָאלפעג ךיז ןוא למיה ןטגנילירפעצ םעד ןופ טייקיולב רעד ןיא

 ."קידלוש המשנ יד טָאג? יו

 "וװעלַאבעצ ןייז *ןַאמעינ; םעד ןעוועג לחומ דימת ןבָאה ןדיא רענדָארג

 יד רַאפ טגיילרַאפ טָאה'מ עכלעוו ,זייא *סענווָאדעילא עסיורג יד .טייקיד

 רע סָאװ ןדָאש םעד טקיטיגרַאפ קיכַאפליפ ןבָאה ,םישדח-רעמוז עמערַאוװ

 םעד ןעמוקעג-ץונוצ טוג רעייז זיא זייא עטגיילרַאפ סָאד .טכַאמעגנָא טָאה

 "געט ןרַאפ ךיוא רָאנ ,"ןכוסמ-הלוח; ַא רַאפ זיולב טינ בושי רענדָארג ןצנַאג

 ,רָאי ןופ ףיול ןיא ךיורבעג ןכעל

 עשירפ "ןַאמעינק רעד וצ טלעטש ,ןצענ ערעייז רעשיפ ןפרַאװרַאפ

 -גיטס; ןוא םידיגנ יד רַאפ *ּפעק-ןּפרַאק, : בוט-םוי ןוא תבש דובכל "טכעה;

 .ךעבענ ,םינצבק יד רַאפ "ךעלרעק

 ףיוא קינעקזורד ןייק ןדיא ןריפ סָאװ *ןדָאכַארַאּפ; ןריסרוק ןָא-ןביוה סע

 ןּפעלש סע .ענול ןייק ; םזיטַאמער רַאפ ?סענַאװ-עטָאלב , ןעמענ וצ *עשטַאד;

 ,תומוקמ עטייוו וצ "ןציילפ-ץליהעג; עגנַאל ןיוש ךיז

 ?סעלסָאיװ,, יד ןופ טקַאט םוצ ךיז ןעדיוה ןוא ןעלפיש ךעלעקדָאל עניילק

 רעביא רע טגָאלש שירעפיטש .ךעלרָאּפ עטבילרַאפ ןופ טנעה יד ןיא (סרעדור)

 ןּפַאכנײרַא ליוו רוחב רעטבילרַאפ ַא סָאװ ,שוק ַא עילַאװכ רעדלימ ַא טימ

 ןרעװ סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עקיצרַאה יד וצ "תומיענב, וצ ךיז טרעה .הבנגב

 ַא זיא .?סענילָאדנַאמ; ןוא *סעקיילַאלַאב, ןופ טײלגַאב ןרעטנוא ןעגנוזעג

 ןופ ןרעטש ןוא הנבל ,למיה םייב תועובש עקילייה יד וצ תודע רעקידעבעל

 .ןדיישעצ טעװ טיוט רעד זיב *עביל רעקיבייא;

 ןוא ןעיורפ ,רענעמ םענרַאפ ןטיירב ןייז ןיא ףיוא טמענ *ןַאמעינע רעד

 -שטנעמ עדימ טשירפרעד ןוא טליק .טײקטעקַאנ רעצנַאג רעייז ןיא --- רעדניק

 ,ןוז רעקידנעייגרַאפ רעד ןופ ןלַארטש יד ייב ךיז ןע'לבוט סָאװ ,םיפוג עכעל

 יד ;טייז רעטָאטשרעּפ רעד ףיוא *סעינלַאּפוק, יד ןקור ןייז ףיוא טביולרעד

 "תודיחיב; םעד טניגרַאפ .תוכוס יוװ םינּפ ַא ןבָאה עכלעוו ,ךעלדייב ענרעצליה

 םעד ןעניגרַאפ ךיז ןענעק סָאװ יד ןוא ןדיומ-הלכ עקידוועמעש יד ןופ

 ..."חקמ;

 -טיר יד הבהאב *ןַאמעינ; רעד ןָא-טמענ *רעלטרָאּפס; רעתמא ןַא יו

 .גערב וצ גערב ןופ םיא ףיוא ןגייל רעמיווש יד סָאװ ,ּפעלק-"רעטּפַאלק, עשימ

 שדוח-שאר ןופ -- "געט ןיינ; יד ןיא "ןַאמעינ; רעד ךיז טליפ ןזָאלרַאפ
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 ,"לובליב; ןשירַאנ םעד סיוא טכַאל *ןַאמעינ; רעד ."בָאב-העשת? ךָאנ זיב בָא

 טסירדרַאפ'ס .סנבעל עכעלשטנעמ טימ טייצ-רעמוז ךיז טקיװק רע זַא

 זיא "םימב ימ, ."טמענ ןַאמעינ רעד. זַא ,לטרעוו-ליּפש עטנַאקַאב סָאד םיא

 -רָאפמוא עכעלשטנעמ .דלוש ןייז טינ רעכיז ןוא שינעטכַארטסיוא ןייז טינ

 ןעמעלַא וצ טזָאלעגוצ שיטַארקָאמעד זיא רע ; תוירחַא ןייז טינ זיא טייקיטכיז

 ןביולג ,רילָאק ,עסַאר ,ךייר ,םערָא ןופ דיישרעטנוא ןייק טינ ךַאמ ךיא; .ךיילג

 ס'טָאג עלַא ןענייז רימ ייב ."ןַאמעיג, רעד טרירטסנָאמעד ,*טעטילַאנָאיצַאנ ןוא

 ןקיווק ךיז יירפ-ןוא-קנַארפ ןענָאק ךעלרעדניק ס'טָאג עלַא .ךיילג ןשינעפעשַאב

 ,רעסַאװ ןיימ טימ

 .רעסַאװ ןיימ ןיא ןטולב ערעייא טליק !ךעלרעדניק ס'טָאג ,טמוק --

 ןוא ליוה .טכַארבעג טלעװ רעד ףיוא ךייא טָאה עמַאמ יד יװ ןָא ךיז טקוק

 וצ ?האנק-האנש יד סָאװ וצ .ןעמוקעג טלעװ רעד ףיוא ריא טנייז טעקַאנ

 ןוא טייהכיילג ןופ טלעוו ַא ןעמַאװצ טיוב רעסעב ?ןעגנערבמוא ךיז סָאװ

 ןעמענַאב טשרע ריא טעװ ,רעסַאװ ןיימ ןיא ןָא ךיז טלגיּפש .טייקכעלרעדירב

 ןָא ךיז טנָאמרעד .רוטַאנ רעד ןופ טפַארק רעד ןגעק טנייז ריא קיטשינ יו

 ךיא ,גנורעקלעפַאב רענדָארג .טלעוו יד טציילפרַאפ טָאה סָאװ "לובמ; םעד

 רעקיטולב רעיינ ַא ךייא ףיוא ךיז טביילק סע !לכש םוצ טמוק : ךייא ןרָאװ

 "עג רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןיא ןכיילג סנייז טינ טָאה סָאװ ,?לובמ;

 .עטכיש

 טולב ןופ ךייט ַא .ןענַאטשרַאפ טינ גנונערָאװ יד ןבָאה ןדיא רענדָארג

 עטסביל ערעזנוא ןופ טולב סָאד .ענדָארג םורַא טציא טמָארטש ןרערט ןוא

 ,"ןַאמעיג, ןטבילַאב רעזנוא ןופ ןרעסַאװ יד טכַאמעג טיור טָאה עטסטנעָאנ ןוא



 6 לטיּפַאק

 ענדָאר;ג ןייק רָאפ ךיא

 ןיימ ןיא טעב ןופ ןָאטעג-ביוה ַא ךיז בָאה ךיא ןע קז

 ,טכַאנ רעזָאלּפָאלש רעד ךָאנ ,עשרַאװ ןיא רעמיצ-לעטָאה קו

 -עג טשינ ןליפַא בָאה'כ ,טגָאטעג טשינ ןסיורדניא ךָאנ טָאה ׂו /

 עקטסינָאפעלעט-לעטָאה רעד ןופ גנולק םעד ףיוא טרַאװ 0

 ךיא ןיב רעירפ העש רעצנַאג ַא טימ .ןקעוואוצפיוא ךימ

 געוו ןיא ןזָאל וצ ךיז טיירג ,לַאזקָאװ רעװעשרַאװ םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש

 ,ענדָארג ןייק ןיײרַא

 יד ,ןרעיוא יד טעּפישטש טלעק יד .רעקיטסָארפ ַא זיא ןגרָאמירּפ רעד

 טגָאלש ערַאּפ עסייה ַא .ןקעלפ עיולב ןוא עטיור טימ םינּפ סָאד טעמַאילּפ ,זָאנ

 יד ,רעקישטילג ַא זיא לַאזקָאװ םוצ לעטָאה-*דנַארג, ןופ געוו רעד .ליומ ןופ

 -ירַאּפ ַא ,לטנַאמ ןיימ ןיא .םולשב ןָא םוק'כ ןוא עילָאװַאּפ רעייז טרָאט יסקַאט

 רענשזריק ןשידיא ַא ןופ הנתמ ַא -- רענלָאק םענרעטופ םעד טימ ,האיצמ רעז

 "עג ,ּפָאק ןפיוא *עכַאּפָאּפ; רענרעטופ רעד טימ --- דנַאלניפ ,יקניסלעה ןיא

 רעשידעווש ַא --- ךיש יד ףיוא ןשָאלַאק ענעמוג יד טימ ,עיגעװרָאנ ןיא טפיוק

 . ..?לַאקסָאמ; רעטכע ןַא יו סיוא ךיא עז --- קרַאמנעד ןיא טפיוקעג ,טקודָארּפ

 טימ טקַאּפעגניײא ,קישטנַאדָאמעשט ַא ןופ טײטשַאב שזַאגַאב רעצנַאג ןיימ

 סָאד טלקיוועגנייא ךיא בָאה דמעה ַא ןיא) רעדמעה עכעלטע ,שעוו לסיבַא

 ףיוא ןטייקיניילק ערעדנַא ןוא סרעדעוװס ,(ןיקסווָאקיש רַאפ ךוב עשידיא

 רעטצעל רעד ןיא ךיא בָאה געוו ןיא ךיז ןלייוורַאפ וצ ףיוא .... ןזָאלוצרעביא

 ןיא השעמ-וויטקעטעד עשילגנע ןַא ןַאדָאמעשט ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיוא עגר

 ,ןיווק ירעלע ןופ ןעלווָאט עכייוו

 ענער ןיטסינַאיּפ ןיימ רָאנ ןטיײלגַאב ךימ ןעמוקעג ןענייז לַאזקָאװ םוצ

 -עגוצ עקַאט ןבָאה עקירעביא יד ,שַאכ למהרבַא ןַאמסדנַאל ןיימ ןוא ןָאמָאלָאס

 טשינ ןענָאק ייז יו גנַאל ױזַא ,טנכערַאב ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ןעמוק וצ טגָאז

 רעכיילג ןיוש זיא ,ןיב ךיא ?לגיופ, טרָאס ַא רַאפ סָאװ קלָאט ןייק ןייגרעד

 ...םייה רעד ןיא ןביילב וצ

 -ןָאגַאװ ַא ןופ .ךעלקידייל שּפיה ןענייז סַאלק ןטשרע ןופ סענָאגַאװ יד
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 יד רעטנורַא טשינ טמענ יז .עמַאד ַא סױרַא טקוק רָאדירָאק ןיא רעטסנעפ

 טנפע יז .טגָארט ןיטסינַאיּפ ןיימ סָאװ לטנַאמ םענעלוקַארַאק םעד ןופ ןגיוא

 .שילױוּפ ףיוא ליטש טגערפ ןוא רעטסנעפ סָאד

 ?לטנַאמ םעד טפיוקעג ריא טָאה ואוו ! םַאדַאמ ,םַאשַארּפעשּפ ---

 ,שיליוּפ ףיוא רעפטנע םעד סיוא למהרבַא טּפַאכ -- !זירַאּפ ןיא ---

 יוװ ,"זירַאּפ טרָאװ סָאד עמַאד יד רעביא ט'רזח --- !זירַאּפ ןיא --

 : סױרַא יז טעשטּפעש טסיירד טשינ ...טרָא-ףושיכ ַא ןעוועג טלָאװ'ס

 רעד טגערפ -- ןעלמהרבַא וצ ךיז יז טדנעוו --- ַאנַאּפ ,םַאשַארּפעשּפ --

 ?לטנַאמ םעד טפיוקרַאפ רימ ןוא ןעוועג טוג ױזַא יז טלָאװ רשפא ,םַאדַאמ

 ןרעסעב ַא רשפא ,ןרענעש ַא -- זירַאּפ ןיא ןרעדנַא ןַא ןפיוק ןענעק ךָאד טעוו יז

 ןגױא עניימ רַאפ ןעזעג טשינ לטנַאמ ַאזַא ןיוש בָאה ךיא ...ָאד רימ --

 טלטױררַאפ ,ליפוצ טדער יז זַא טּפַאכעג ךיז טלָאװ יז יװ ...גנַאל-ןרָאי

 ןיא טדניוװשרַאפ ןוא רעטסנעפ סָאד רעטנורַאדזָאל ןלענש ַא טיג ,ךיז יז

 .עּפוק ריא

 סָאװ ןרישזַאסַאּפ יד ןופ םענייא ייב ןגערפ לָאז רע ןעלמהרבַא טעב ךיא

 זנוא טקוק רישזַאסַאּפ רעד ? טרָאפ רע ןיהואוו ,רעטסנעפ ןכרוד סױרַא טקוק

 ּפָא ךיז טגָארט ןוא קילב ןעמורק ַא וצ רימ טפרַאװ רע .טקיטכעדרַאפ רעייז ןָא

 ,רעטסנעפ ןופ

 םעד ןופ ץלירג ַא טימ טרעפטנעעגּפָא טרעוװ רָאטקודנָאק ןופ ףייפ ַא

 ריר ךיז טמענ גוצ רעד .רָאפּפָא רעזנוא טריזילַאנגיס סָאד ןוא וויטָאמָאקָאל

 ענעריורפרַאפ יד ףיוא רעדער יד ןופ ןעּפירקס סָאד ןוא ןשיור ,ןּפַאלק סָאד

 טשיור קנַאדעג ןייא ,שינעּפַאלק-ץרַאה ןיימ ןביוטרַאפ טשינ ןענעק ,ןסלער

 !?ענדָארג ןייק עקַאט רָאפ ךיא ? םולח ןייק טשינ סָאד זיא :ּפָאק ןיא רימ

 ַא טניירפ עניימ וצ טנַאה רעד טימ עכָאפ ,רעטסנעפ םייב ץלַא ךָאנ ייטש'כ

 ,ךעלעקליישטַאפ עסייוו ערעייז ןרירעמיש ןטייו רעד ןופ .*עידַא; ןטצעל

 ןוא רענעלק ןרעוו ןטלַאטשעג ערעייז .עזייר עכעלקילג ַא רימ קידנשטניוו

 | ,טנָאזירָאה ןיא ןצנַאגניא ןדניוושרַאפ ייז זיב ,רענעלק

 ןַא ןיא ןיילַא רענייא ןיב ךיא זַא ,ךיז ּפַאכ ןוא עּפוק ןיימ ןיא ןײרַא ייג'כ

 "-רעביא םעד ךרוד סױרַא קוק ןוא ךיז ץעז ךיא .ןָאזרעּפ סקעז רַאפ גנולײטּפָא

 ןיימ ןופ ריט יד ףױא-לַארּפ ַא טיג רָאטקודנָאק רעד .רעטסנעפ םענעפָאלעג

 דלַאב טקוררַאפ ןוא לכיימש ַא וצ רימ טפרַאװ ,ּפָאק םעד ןיירַא טקעטש ,עּפוק
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 ןיב ךיא זַא ,ןרעכיזרַאפ ךיז ליוו רע זַא סיוא רימ טמוק'ס .קירוצ ריט יד

 ...אד ךָאנ

 יד .עשרַאװ ףיוא רעטסנעפ ןכרוד קילב ןקידנפיולייברַאפ ַא ּפַאכ ךיא

 ןֶָא טלוב ךָאנ ךיז ןעעז ןרָאײ-רעלטיה יד ןופ גנוטכינרַאפ ןוא גנורעטשעצ

 ןייא ייז ןבָאה עלַא ; םינינב עיינ ןופ ןעייר עצנַאג סיוא ןסקַאװ טרָאד ןוא ָאד

 ."םיגוויק יד יװ תורוש ןיא טלעטשעגסיוא ןעייטש ייז ,םינּפ-*עמרַאזַאק;

 םעד טימ טקייװעגכרוד זיא יינש רעפיט רעד יװ סיוא ךיז טכוד רימ

 רעד -- עשרַאװ ןופ דרע יד טקעדרַאפ'ס ןוא םישודק טנזיוט 600 יד ןופ טולב

 עקידרעייפ טימ ןבירשרַאפ טָאה סָאװ ,עּפָארײא ןיא בושי רעשידיא רעטסערג

 ןשידיא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עשיאָארעה ליפיוזַא תויתוא עקיטולב

 ןגיוא עניימ רַאפ ךיז טרימרָאפסנַארט עשרַאװ םורַא יינש רעסייוו רעד .קלָאפ

 ...רילָאק ןקיטולב-טיור ןטנוב ַא ןיא

 "לסייוו; םעד רעביא טנַאּפש סָאװ קירב רעד ףיוא ןַאב יד ךיז טשטילג טָא

 יד ,תוליבַא ןיא יו ןריורפרַאפ ןוא ליטש "לסייווע רעקיבלעז רעד ;עגַארּפ וצ

 לָאמניײק ןיוש טעוו'ס ןוא רעמ ָאטשינ זיא ןעוועג זיא סָאװ עשרַאװ עשידיא

 יד ןיא ןסָאלפעגכרוד ןיוש ןענייז ןרעסַאװ עקיטולב לפיוו ,ןייז טשינ רעמ

 ,,,טולב שידיא ןופ טיור זיא ?לסייוו, רעד וליפַא ? ןרָאי עשימרוטש ענעגנַאגרַאפ

 סא לא
 | א

 ,טקעּפסָארטער ןיא ךימ ןגָארטרַאפ סָאװ ,תונויער עניימ ןיא ןעקנוזרַאפ

 ךיז טנָאמרעד'ס .ענדָארג-עשרַאװ -- טורשרַאמ ןפיוא עּפוק ןיימ ןיא ךיא ץיז

 ןעוועג טינ זיא ללכב ןסע .טקיטשירפעג טינ וליפַא טנייה ךָאנ בָאה'כ זַא ,רימ

 טינ טציא ךיא טלָאװ סָאװ .געט רָאּפ עטצעל יד ןיא גנונעדרָא-גָאט ןיימ ףיוא

 טימ טיורב עוװעזָאר לקיטש קילָאמַא ןַא ןייז-םעוט שטָאכ ןענָאק וצ ןבעגעג

 טנגונַאב טציא ךיז טלָאװ'כ ?עשרַאװ רעקילָאמַא רעד ןופ טינשפיוא ן'רשכ

 לָאמ סָאד ךיא בָאה למור םוצ טקנוּפ ,טינשפיוא ןָא טיורב לקיטש ַא טימ

 ןיא ןגעלעג רימ זיא סָאד רָאנ ."ךרדל-הדיצ; טימ טגרָאזרַאפ טשינ ךיז

 "ןַארָאטסער ןיא ןּפַאכרעביא סעּפע ןענָאק לעוו'כ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב'כ ? ןעניז

 ,עיניל רעד ףיוא סנױזַא ָאטשינ זיא לזמ ןיימ ףיוא .ןָאגַאװ

 ןעמענוצטימ זיא עבט ןיימ זַא ןסייוו עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא עלַא

 ,טיורב-ץרַאװש ךעלצענעּפ ענעטינשעגנָא עכעלטע סעזייר עניימ ףיוא ךיז טימ

 ַא ךיא ףיוק סױרַא רָאפ ךיא רעדייא .ןרָאי ןופ *יבַאה, ןיימ ןיוש זיא'ס
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 -עק-לטנַאמ ןיא ןײרַא רימ סע גייל ןוא טיורב-ץרַאװש עלעקעּפ לעיצעּפס

 ןעמוקעג"ץונוצ טוג טיורב ךעלקיטש יד רימ ןענייז לָאמ ןייא טינ .ענעש

 רַאפ טיורב לקיטש ַא ןגירק טנָאקעג טינ בָאה'כ ןעוו ןטייצ טַאהעג בָאה'כ

 ןעוועג טינ זיא'ס ןעוו ,ןטייצ טַאהעג ךיוא בָאה'כ .טלעוו רעד ןיא טלעג ןייק

 -טימ טייהניואוועג ַאזַא רימ ייב ןיוש זיא .טיורב לקיטש ַא ןפיוק וצ סָאװ טימ

 -סיוא טינ רימ טעוו'ס זַא ,רעכיז וליפַא ןיב'כ ןעוו געוו ןפיוא טיורב ןעמענוצ

 רימ ייב טיורב לקיטש ַא ןעײרדמורַא ךיז לָאז ; ךלימ-לגיופ ןייק ןופ ןלעפ

 ...ןפרַאדַאב טינ סע לָאז'מ -- ענעשעק ןיא

 סָאװ דָאזיּפע רעװַאקישט ַא ןעקנַאדעג עניימ ףיוא ףױרַא רימ טמוק'ס

 ןייק סעזייר עניימ ןופ רענייא ףיוא ,1951 רָאי ןיא רימ טימ ןעמוקעגרָאפ זיא

 עיצַאגעלעד ַא ןגיולפעג ךיוא זיא ןַאלּפָארע-"לע-לא; םעד ןיא .לארשי תנידמ

 ,שארב ,לירעבע לאיחי ,טנעדיזערּפ ןקיטלָאמעד םעד טימ ,גניר-רעטעברַא ןופ

 ןערב-עמַאס ןיא רעמוז ןעוועג זיא'ס .טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא ןַאלּפָארע רעד

 םורַא ; טכַאנרַאפ קרָאי-וינ ןופ ןגױלפעגסױרַא ןענייז רימ .ןָאזעס-ןטסירוט ןופ

 ,טיורב-טנוװָא ןרעגָאמ רעייז רעבָא ,ן'רשכ ַא טגנַאלרעד ןעמ טָאה רעגיײזַא ןביז

 טּפַאכ טכַאנייב רעגײזַא ייווצ םורַא .ןסע וצ טרינָאיצָאמע-וצ ןעוועג ללכב זיא'מ

 ,ןַאלּפָארע ןיא רעצעלּפ"ץיז ןעייר יד ןשיװצ ריצַאּפש ַא לירעבע עסָאנעג ךיז

 :ליטש טגערפ ןוא רימ ןבעל ּפָא ךיז טלעטש רע

 ? טפָאלש ריא ,וָאקָאלבַאי טניירפ ---

 ןַאלּפָארע ןיא םורַא סעּפע ךיז ריא טיירד סָאװ ,לירעבע עסָאנעג ,ןיינ --

 ?טוג טינ ךיז טליפ ריא -- ךיא גערפ -- ? טכַאנ ןטימניא

 -ָאמוה ןייז ףיוא רע טרעפטנע --- טוג רעייז אקווד ךיא ליפ ,ןליפ --

 ,ןפָאלש .קעדוצבייל ןרעטנוא רימ טגָאנ'ס ,ןמיס ַא -- רעגייטש ןשיטסיר

 ןָאק ךיא ןעוו ,יַא .קירעגנוה --- טושּפ ןוא טסָארּפ ךיא ןיב ,טינ ךיז טפָאלש

 וינעווע-דנָאקעס ַא ןופ שטיװדנַאס-ימַארטסָאּפ ן'רשכ ַא ןיא ןסייבנייא טציא

 ! ןסעטַאקילעד
 טימ רעבָא --- ךיא גָאז -- טינ ךיא בָאה שטיװדנַאס:-ימַארטסָאּפ ןייק ---

 ,ןייז דבכמ ָאי ךייא ךיא ןָאק םעד טימ ,טױרב-לקינרעּפמָאּפ לצענעּפ שירפ ַא

 ..."גנירעה זיא ,שיפ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא; :טגָאז ןעמ יװ ךָאד טסייוו ריא

 ןצייר וצ ףיוא רימ טרעה -- רעביא רימ רע טגָאלש -- ! ןלזג ,יוא ---

 !םחל לקיטש סָאד רעהַא ןיוש טיג .גנירעה טימ ןוא שיפ טימ טיטעּפַא םעד

 גנַאלרעד ,טיורב לצענעּפ ַא ענעשעק-לטנַאמ ןיימ ןופ סױרַא םענ ךיא
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 !ַאהַא --- םורַא טונימ ןצפופ ַא ןיא ,ץַאלּפ ןייז ףיוא קירוצ טייג רע ןוא םיא סע

 ןיילק ַא ןײרַא טנַאה רעד ןיא רימ טּפוטש רע ! ָאד רעדיוו זיא "חרוא; רעד

 .טרַאװ ןוא ןייטש טביילב ,קַאינָאק עלעשעלפ

 ,רימ טיג -- טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז רע טָאה --- ווָאקָאלבַאי טניירפ --

 ךימ טָאה ריא !ןדע-ןג םעט ךָאד זיא'ס ,טיורב לצענעּפ ַא ךָאנ ,ךייא טעב ךיא

 ןדעי רַאפ :טייב ַא ןכַאמ ןלעװ רימ ? סָאװ ריא טסייוו ! ןעוועג-היחמ טושּפ

 טכעלש ַא !קַאינָאק עלעשעלפ ַא ןבעג ךייא ךיא לעװ ,טיורב עלעקיטש

 : סָאד רע טנָאמרעד ,ךיז ןפערט רימ ןעוו ,גָאט ןקיטנייה ןזיב ...1? טפעשעג

 לקינרעּפמָאּפ עצרַאװש עלעקיטש סָאד ,ווָאקָאלבַאי ,ווָאקָאלבַאי ,יִא ---

 ! לארשי ןייק ןַאלּפָארע ןפיוא

 קַאטסילַאיב

 ךיא .לעטשּפָא טונימ ןעצ ,רָאטקודנָאק רעד טריסנָאנַא --- !קָאטסילַאיב

 רעקָאטסילַאיב םוצ ךיז ןרעטנענרעד רימ ,רעטסנעפ םעד ךרוד סױרַא קוק

 ,שזַאגַאב רעייז טימ ןרישזַאסַאּפ ןיוש ןעייטש עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא .לַאזקָאװ

 ןוא ןלעטשּפָא ךיז טעװ ןַאב יד יוװ דלַאב ,גוצ ןיא ןגירקוצנײרַא ךיז טיירג

 ,ץַאלּפ ַא ןּפַאכרַאפ

 ןיטולחל טעז סע ;טשינ ךיא ןעקרעד קָאטסילַאיב ןופ עיצנַאטס'ןַאב יד

 ןַאב יד .קירוצ ןרָאי טימ קנעדעג ךיא ןכלעוו ןינב רעד יו סיוא טשינ

 עקידנגײטשּפָארַא יד ןשיוװוצ ײרעּפמַאה ןוא שינעּפוטש ַא .ּפָא ךיז טלעטש

 ּפָא ןעמ טרַאװ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא .ןרישזַאסַאּפ עקידנגײטשפורַא ןוא

 ,רעקוקנָא םתס ךיוא ןעייטש'ס .ךיז טשוק'מ ,ךיז טסירגַאב'מ ; עקידנעמוקנָא יד

 רעד רשפא ןוא -- רעטוג ַא זיא ןַאב ַא ןופ ןרָאפּפָא ןוא ןעמוקנָא סָאד ןעמעוו ייב

 -סנעפ יד ךרוד ןרישזַאסַאּפ יד ןקוקַאב עקינייא ,בײרטרַאפ-טייצ --- רעקיצנייא

 ךָאנ ךיז ןענָאק עכלעוו יד וצ האנק ַא סױרַא טנייש ןגיוא ערעייז ןופ ; רעט

 ןוא ןעיורפ יד זַא ,ןקרעמַאב וצ ךיוא זיא'ס .ץעגרע ןרָאפ וצ ןעניגרַאפ ץלַא

 ערעייז ןופ ןענָאסַאפ יד .עשרַאװ ןיא יוװ טזָאלעגּפָא רעמ ןָאטעגנָא ןעייג רענעמ

 ערעסעב ןעזעג ןיוש ןבָאה ייז ןוא ןרָאי-המחלמ יד רַאפ ןופ ןענייז םידגב

 ,םענייא ןדעי ףיוא ןסָאגעגסיױא טגיל טיײקמערָא יד .ןטייצ

 -זיּפש טימ עקדוב ַא טייטש ,ןסלער יד ןשיווצ עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא

 ,הרוחס יד ןייא ןפיוק ןוא גוצ ןופ רעטנורַא ךיז ןּפַאכ ןרישזַאסַאּפ .ןעלקיטרַא
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 רעד וצ רעטנורַא ךיוא ךיז ךיא ּפַאכ ,קירעגנוה ןיב'כ ,ץרַאה סָאד טיצ רימ

 טנעה ענעריורפרַאפ טימ ןוא יורפ ערעטלע ןַא טייטש עלעקדוב ןיא .עקדוב

 ןטלזנעיוועג ,זעק ,סעקלוב ,טיורב : ןפיוק טרָאד ןָאק'מ .םינוק יד יז טנידַאב

 ןיא םש ַא טַאהעג ןבָאה שיפ ןוא גנירעה עטלזנעיוועג רעקָאטסילַאיב) גנירעה

 ןוא גנוקיטפעשַאב עשידיא סיואכרוד ַא ןעוועג זיא'ס : ןרָאי-ןברוח-רַאפ יד

 ,דַאלָאקָאש ךעלטערב ,סעקרעקוצ טימ ךעלעקעז ענעריּפַאּפ ,עסַאבלָאק ,(רחסמ

 ןייא-לדנַאה ךיא .סַאװק ךעלעשעלפ ןוא ךעלעבעווש ,ןוטיט-עקלול ,ןסָאריּפַאּפ

 טימ זעק לקיטש ַא ךיא ףיוק : טינ אקווד רימ טלעפעג עסַאבלָאק יד ,עקלוב ַא

 ןרעטנוא *קָאיַאּפפ םעד טימ .סעקלעמרַאק עלעקעז ַא ןוא סַאװק לשעלפ ַא

 ךיז םענ ןוא עּפוק ןיא רימ וצ ןיײירַא ןָאגַאװ ןיא קירוצ ךיא גייטש ,םערָא

 ."הליבַאפ רעד וצ דלַאב

 -ַּפָא ןיימ ןופ ריט יד ףיוא ןפע ןַא ןביג ןרישזַאסַאּפ עיינ יד ןופ עקינייא

 ןּפעלשוצנײרַא קשח דָארג ייז ןבָאה ,ןײלַא רענייא ןיב'כ זַא קידנעעזרעד ,גנולייט

 רעד סיוא טסקַאװ רעבָא דלַאב .טפַאשלעזעג ןטלַאה רימ ןוא סעכעבעב ערעייז

 יד וצ רימ ןפרַאװ .שיליוּפ ףיוא סעּפע טלמרומ ,קנואוו ַא טיג ,רָאטקודנָאק

 -רעטנוא יוװ ּפָא ךיז ןגָארט ןוא *םַאשַארּפעשּפ, ןקיד'נוזּפחב ַא רעגנירדניירַא

 ַא ןיא *ףַארג; ַא יװ רָאפ ךיא סָאװ רעייז עקַאט ךימ טסירדרַאפ .ענעסָאשעג

 ךיז ןזומ ,ךעבענ ,ןרישזַאסַאּפ ערעדנַא יד ןוא ,ןײלַא רענייא עּפוק רעצנַאג

 ,גנירעה לסעפ ַא ןיא יו ןשטעווקפיונוצ

 : סיוא טפור רע .ןריר ךיז טמענ ןַאב יד ןוא ףייפ ַא טיג רָאטקודנָאק רעד

 | ! עקלָאקָאס -- לעטשּפָא רעטייווצ

 ןעמענ יד ןעגנערב תונורכז לפיוו רעבָא ,עלעטעטש ןיילק ַא זיא עקלָאקָאס

 ! עקלָאקָאס-קָאטסילַאיב
 .ןטערטפיוא טרָאד לעװ ךיא .ןייז וצ ןעמוקסיוא רימ טעוװ קָאטסילַאיב ןיא

 ,גנוניימ רעד טימ ןעוועג דָארג ןעמ זיא *דנַאברַאפ-רוטלוק; רעװעשרַאװ ןיא

 רעצנַאג רעד ; טרעצנָאק ַא טימ קָאטסילַאיב ןייק ןּפעלש טינ ךיז ףרַאד ךיא זַא

 ? ןיהַא ןרָאפ וצ ןעד ךיז טניול --- ךעל'החּפשמ 80770 ַא ןופ טײטשַאב בושי

 ןיב ךיא .ןביולג טנעקעג טינ ךיז ךיא בָאה --- ? תוחּפשמ 80770 ---קָאטסילַאיב

 -סייג עלעסיבַא ןפרַאד ייז ; טרעצנָאק ַא טימ ןטרָאד ןעמוק וצ ָאי ןענַאטשַאב

 טיײטשרַאפ .טריוויטָאמ ךיא בָאה ,עשרַאװ ןיא ןדיא יד יו רעכיג זייּפש עקיט

 -- ןדיא 100790 ַא רַאפ זלַאה םעד ןסייר ךיז ןרָאפ וצ ביל זיא רימ בוא זַא ,ךיז

 ,אחינ ייז זיא
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 ץלַא ,וצ-חרזמ וצ ןעייג רימ רעמ סָאװ .ןָאגַאװ ןיא ןרָאװעג טלַאק זיא'ס

 ןטלעטשעגפיוא ןיא םינּפ סָאד ןייא ערונ ךיא .טסָארפ רעד טרעװו רעסערג

 רעביא רעטנורַא ךיא זָאל *עכַאּפָאּפ; יד ;לטנַאמ ןיימ ןופ רענלָאק םענרעטופ

 .ןעמערַאװרעד וצ ךיז ןרעיוא יד

 ַא ןיא יו .ןביוש ענעריורפרַאפ יד ךרוד ןגיוא עניימ ןָא גנערטש ךיא

 םעד ןופ ץיּפש םעד ךוז ךיא .סעדייבעג עקינייא ייברַאפ ןבעווש ןַאמוט

 ,קָאטסילַאיב ןיא קרַאמ-דנַאל ַא ןעוועג זיא סָאװ ,רעגייז ןסיורג ןטימ "םערוט;

 טדניוװשרַאפ םורַא ץלַא ,רעלענש ןוא רעלענש ץלַא ךיז טגָאי גוצ רעד רעבָא

 ,יינש טימ סעברוה ענעלַאפעגנָא עסייוו ןיא

 -ַאיב .סױרַא טינ ןעניז ןופ רימ טייג --- ? תוחּפשמ 80770 --- קָאטסילַאיב

 ,קָאטסילַאיב !ןדיא טנזיוט 50-45 ןופ בושי רעשידיא רעסיורג רעד ,קָאטסיל

 -גײרַא ןשיצירּפ םעד טימ רעטַאעט-סַאלַאּפ רעד ,טָאטש-רעטַאעט עקיצרַאה יד

 !? ךעל'החּפשמ 80770 --- קָאטסילַאיב !ץַאלַאּפ ַא וצ יו עקַאט ,רָאפ

 "גייא רימ ןענייז עקלָאקָאס-קָאטסילַאיב :טעטש ייווצ יד ןופ ןעמענ יד

 ןיימ טימ תוכייש ןיא טייהדניק רעטסירפ ןיימ ןופ ןורכז ןיימ ןיא טצירקעג

 ,1905 רָאי ןיא ,לוולעוו רעדורב

 קסיבָא רעד

 רימ זיא סָאװ טייחניואוועג ַא) ּפָאק ןרעביא ןגיוצעגרעבירַא ערדלָאק יד

 ךיא סָאװ ,קנַאב-ףָאלש ַא ףיוא רעגעלעג ןיימ ףיוא ןגעלעג ךיא ןיב (ןבילברַאפ

 ערעוװש סָאד .טריזַאטנַאפ --- ןוא ןעקטָאמ רעדורב ןיימ טימ טלייטעג בָאה

 רעטכידעג רעד טימ טשימעגפיונוצ ךיז טָאה ענעפָאלשעגניײא יד ןופ ןעמעטָא

 ,םושז םענָאטָאנָאמ ַא טימ ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנולקעגּפָא ןוא טייקליטש

 -עצ ,טליבעצ םיצולּפ ךיז טָאה ,טנוה סרעקעב-םעד-הילדג ,*קישטלַאמ;

 ןטָארטעגנָא םיא טלָאװ ןעמ יוװ ,"ןעיָאוא ַא טימ טקידנערַאפ ןוא טעקוװַאה

 ,ןביוש יד טעגזַארבעצ ,רענוד ַא יו טכליהעגּפָא טָאה ריט ןיא ץעז ַא .קע ןפיוא

 ,טכַאנ רעד ןופ טייקליטש יד ןסירעגרעביא ןוא עלעקזייה סָאד ןָאטעג-גיוו ַא

 ,רעטסנעפ יד ןופ סנדָאל יד ןיא ,ריט ןיא ןּפַאלק סָאד ,ףיוה ןפיוא למוט רעד

 : תולוק ןגָארטעג ךיז ןבָאה'ס .ןטלַאהעגנָא טָאה

 טנפע !סעדישז עטַאװעכרַאּפ ,ענעטלָאשרַאפ ריא ,טנפע !ףיוא טנפע --
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 !ײצילָאּפ ! טנפע -- ץעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא ! ןיז עשיטניה עקיצומש ריא ,ריט יד

 | ,(גנוכוזרעטנוא) !*קסיבָא? ןַא

 -טיוט ַא .רעגעלעג ןפיוא ןָאטעג-ביוה ַא ךיז ךיא בָאה רעטרעטיצרַאפ ַא

 םענעטלַאהעגנייא ןַא טימ .ןגיוא עניימ ןופ ףָאלש םעד טשיװעגּפָא טָאה קערש

 קידנגַאװ טינ ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןקילב עמוטש ןפרָאװעג ךיא בָאה םעטָא

 ןעמַאמ רעד ןופ ,ןטַאט םעד ןופ גנוקיאורַאב ַא טכוזעג ךיא בָאה ,ןריר וצ .ךיז

 רעדורב ןיימ וצ טעילוטעג ךיז ךיא בָאה רעטרעווילגרַאפ ַא .ןעקייש ןופ ןוא

 ןיימ וליפַא .רעגעלעג םוצ רעטדימשעגוצ ַא ןסעזעג ךיוא זיא סָאװ ,ןעקטָאמ

 יד טקעמשרעד ךיוא טָאה ,המשנ עבלַאה יד ,עקניזומ יד ,ע'לחר רעטסעווש

 ,עלעגיוו ןיא ןָאטעג לּפַאצ ַא ךיז יז טָאה ריט רעד ןיא ץעז ןטשרע םייב .רַאפעג

 ,קערש רַאפ ןסירעג ךיז טָאה סָאװ שטיווק רעד ןוא ךעלעגייא עריא טנפעעג

 | ...עלעזלעה ןיא ןקעטש ןבילבעג ריא זיא

 ,ריט יד טנפע +: טעשַארטסעג ןבָאה תולוק .ןטלַאהעגנָא טָאה ןּפַאלק סָאד

 -ָאװער ענעטלָאשרַאפ ,ךייא ןופ ןוא ןכערבפיוא ריט יד ןלעוװ רימ ! סעדישז

 ! ןכַאמ לת ַא ,ןרענָאיצול

 יו ,רעטסניפ רעד ןיא ךרָאש ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ןרעיוא עניימ וצ

 "שינ ַא ,דָאלפוש ַא ןופ ּפירקס ַא .רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא םורַא טכירק רענייא

 ךיא בָאה ,רעטסניפ רעד ןיא עקייש ךיז טערָאּפ סָאד ; ןריּפַאּפ ןשיווצ ןרעט

 "מורַא ,עלעגיוו סע'לחר וצ טזָאלעג ךיז רע טָאה ץַאק ַא יו קנילפ .טליפרעד

 .רעגעלעג ןייז ףיוא קירוצ דלַאב ןוא ןדנוקעס עקינייא טרָאד טעידַאּפעג

 "ןדַאלקירּפ;ע ןופ ּפעלק ערעװש יד רעטנוא טצכערקעג טָאה ריט יד

 רעטנוא ריט יד ןייא ךיז טכערב טָא-טָא ;(ןסקיב ןופ לייט רעטשרעטנוא)

 .סעציילּפ עקסיײצילָאּפ ןופ אשמ רעקיגָאװ-רעוװש רעד

 ןבירעגנָא ןַא ןופ למעלפ ַא ןָאטעג קסַאילב ַא טָאה רעטסניפ רעד ןיא

 לּפמעל-ןיסָארעק םעד טכוזעג טָאה טנַאה עקידרעטיצ סינטַאט םעד .עלעבעווש

 "רַאפ סָאד קירוצ ןָאטעגנָא ,לטיינק סָאד ןדנוצעגנָא טָאה רע ;שיט ןפיוא

 ךיז רע טָאה טנַאה רעד ןיא לּפמעל ןטימ רעסעװרָאב ַא ןוא לזעלג עטרעכיור

 : ןָאטעג-גערפ ַא ןוא ריט רעד וצ טזָאלעג

 טסואוועג טוג רעייז אקווד טָאה רע .(טרָאד זיא רעוו) ? םַאט ָאטק --

 ,טכַאנ רעד ןטימניא ור רעזנוא ןרעטש עכלעוו ,"םילבחמ, יד ןענייז סע רעוו

 ! לוולעוו : ץרַאה סָאד ןלַאפעגנייא םיא זיא ריט ןיא ץעז ןטשרע םעד ייב דלַאב

 ,ןײלַא רע ...םייה רעד ןיא ןעוועג טינ ןכָאװ יירד דלַאב ...טישכת רעד
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 ןסיוועג סָאד םיא טגָאלּפ -- ןבירטעגסױרַא םיא טָאה ,עטַאט רענעגייא רעד

 -רמוש/ ,זנוא ץישַאב ןוא טיהַאב !וינעטָאג -- :רעירפ יװ רעמ ךָאנ טציא

 ,ןּפיל ענייז ןעשטּפעש -- ! לארשי

 "עס רָאּפ ַא ךָאנ ןעניוועג וצ ידכ ,רעביא רע טגערפ -- ?םַאט ָאטק --

 ..."ץמח: םעד ןופ ןרעוו וצ רוטּפ טייהנגעלעג ַא ןעלעקייש ןבעג וצ ןדנוק

 עװָאסַאב ַא טָאה -- (ןוז רעשיטניה וד ,ןפע) !ןיס ןיקוס ,יָארקטָא --

 ! קסיבָא ! ַאדרָאמ ַאיַאקסווָאדישז ,ןפע -- .ןָאטעג-עװער ַא עמיטש

 "רעצליה םעד ןעמונעגרעטנורַא עטַאט רעד טָאה ,"םשה-שודיק, ףיוא יו

 ,טנפעעג ןוא טלטײקעגּפָא ,ריט רעטרַאּפשרַאפ רעד ןופ גנָארד םענ

 ןטנַאיצילָאּפ בוטש ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה טניוו-םערוטש ַא יװ

 ,טול יװ רוכיש עלַא ,(ןטנַאיצילָאּפ-םייהעג) "סעקישטשיס? ,ןרַאדנַאשז

 ךיז טָאה --- 1 דישז ,ַאה ,טנפעעג ןיײלַא ןוא טנכערַאב ךעלדנע ךיז --

 ,החיצר ַאזַא טימ ןטַאט םעד ןָאטעג-ףרָאװ ַא ןוא טציירעג עמיטש עווָאסַאב יד

 לּפמעל עקידנענערב סָאד ןוא טנַאװ רעד וצ ּפָאק ןטימ ןלַאפעגוצ זיא רע זַא

 ,טנַאה רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא רעיש םיא זיא

 ןסירעגסױרַא יירשעג רעקידנסײר-ץרַאה ַא ךיז טָאה -- ! רתלַא ,יוא ,יוא --

 !טעגרהרעד םיא ןבָאה ייז ! רתלַא ,דלַאװעג -- .זלַאה סעמַאמ רעד ןופ

 רימ ןבָאה -- ! תונמחר טָאה ,ןטַאט םעד טינ טגָאלש !עטַאט ! עטַאט --

 ,תוללי ןוא יירעשטיווק טימ ,ןעיירשעג ס'עמַאמ רעד טּפַאכעגרעטנוא

 ,טינ זַא -- טצלירגעצ עמיטש עװָאסַאב יד ךיז טָאה -- !טַאשטלָאמ --

 ,ןָאט וצ סע טניימ רע זַא ןגייצרעביא וצ זנוא !ן'רטּפ ןעמעלַא ךייא רימ ןלעוו

 טָאה סע .דרעװש עקידנעשטשילב ןייז דייש רעד ןופ ןגױצעגסױרַא רע טָאה

 -ָאגעגנָא ןייז ,ףוצרּפ רעשירעדרעמ רענעסערפעגנָא ,רעטיור ןייז : טקריוועג

 רעד ןופ ץנַאלג רעד ןוא סעצנָאװ עבָארג עטיירדרַאפ יד ,קרַאק רענעס

 ,טמוטשרַאפ זנוא טָאה ,דרעװש רעזיולב

 םעד ןריפוצכרוד ןעמונעג ךיז ןבָאה ?ןענױשרַאּפ יד ןופ עקינייא

 ןגױצעגסױרַא דָאמָאק םעד ןופ ,עלעקניוו ןדעי ןיא טרעטשינעג .?קסיבָא;

 ךיז טעיורעג ,עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןכַאז עלַא ןפרָאװעגסױרַא ,ןדָאלּפוש עלַא

 טור טלָאװ קַאזָאק ַא ןכלעוו ןופ ןושל ַא טימ טצונַאב ךיז ןוא םירזח יד יו

 החיצר עטעשויעצ רעייז .טקעמשעג רעדיוו ,טרעטשינעג רעדיוװ . .. ןרָאװעג

 ןענייז סע) ליצ רעייז טכיירגרעד טינ ייז ןבָאה לייוורעד זַא ,טגייצרעביא טָאה

 ןפרַאװרעטנוא ןכוז םייב טגעלפ ןיילַא ײצילָאּפ יד ןעוו ,ןלַאפ גונעג ןעוועג
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 .עמרוט ןיא ןדיא ןּפעלש לובלב םעד ןופ ךמס ןפיוא ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ

 -טלע) "קינשטידָאלָאקָאפ רעד טָאה --- !סרעגעלעג יד ןופ רעטנורַא --

 ּ! ןטסיכרַאנַא ,ךיז טריר -- .סַאב ןפיוא ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא (רעטס

 -עלעג יד ןופ טרַאשעגרעטנורַא ךיז רימ ןבָאה םירבא עקידרעטיצ טימ

 רעמ ךָאנ ןוא טלעק ןופ טקַאנקעג ןבָאה ןייצ יד ; רעדמעה עליוה יד ןיא סרעג

 ,טעמכ רעדניק ךָאנ ,עקוװַאלס ,עקשַאירַאמ רעטסעווש יד ,עמַאמ יד .קערש ןופ

 רעייז ןקעדרַאפ וצ ידכ ,סערדלָאק יד ןיא ,רעכעלייל ןיא טערונעג ךיז ןבָאה

 טקוקַאב ,קעדוצ סָאד ייז ןופ ןסירעג ןבָאה םירוכיש הנחמ יד .טײקטעקַאנ

 "עג ךיז ןוא רעבייל ערעייז ןופ ןלייט עטעקַאנ יד האנה רעשיטסידַאס טימ

 .רעטכעלעג רַאפ טעשטַאק

 "עג ערעזנוא וצ ןָאטעג סיר ַא ךיז ייז ןבָאה ףלעוו עדליוו עדַאטס ַא וו

 טזָאלעגסױרַא ,סענערעּפ יד ,סנשיק יד ,סעקינעש יד ןטינשעגפיוא : סרעגעל

 ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ןעוו .בוטש ןרעביא יורטש םעד ןפרָאװעצ ,ןרעדעפ יד

 סָאװ ,על'הפוע סָאד טקוקעגנָא ,ןבילבעג ןייטש ייז ןענייז ,עלעגיוו סע'לחר וצ

 -רעמ ערעייז וליפַא ...סעּפע ךָאנ ןוא ןרערט ןיא טקייוװעגסיוא ןגעלעג זיא

 ןפרַאװסױרַא ןוא תוירזכַא סָאד ןײגַאב טנעקעג טינ ןבָאה רעצרעה עשירעד

 -ַאב ךיז ןבָאה ייז .קסיבָא םעד ןריפוצכרוד ידכ ,עלעגיוו ןופ דניק לציּפ סָאד

 ןיא זַא קידנטכַארט ,טייז ַא ןָא עלערדלָאק ריא ןָאט-רַאש ַא טימ טקידירפ

 זיא לַאפנייא ס'עקייש) ...וליּפַא ןקוקוצנײרַא טינ ךיז טניול עלעגיוו ריא

 ,"םיצפחק רָאּפ ַא ןוא *רעייּפש; ַא ,סעיצַאמַאלקָארּפ לקעּפ ַא .ןעגנולעג

 "יוו ןיא ןע'לחר ייב לקינעש ןרעטנוא טקוררַאפ רעטסניפ רעד ןיא רע טָאה

 . (.עלעג
 ןָאטעג-גערפ ַא קינשטידָאלָאקָא רעד טָאה --- ? דישז ,ןוז ןייד זיא ואוו --

 ,טיוה רעלעה רעד ןופ

 .טעשטּפעשעגסױרַא םיוק עטַאט רעד טָאה -- ?ןוז רעכלעוו ---

 קינשטידָאלָאקָא רעד טָאה -- ! ןיימ ךיא ןוז ןכלעוו טוג ץנַאג טסייוו וד --

 ,ןוז ןייד !ט'רגּפ'עג טינ ךיז ךַאמ -- סעצנָאװ יד קידנעיירד טמערוטשעג

 ! טסיכרַאנַא רעד

 -גסיוו טינ) !ןידָאּפסָאג ,רעדניק עטוג ,עכעלרע ןענייז רעדניק עניימ ---

 -סָאג/ םייב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,רעדרעמ םעד ןעלטיטַאב וצ ױזַא יו קיד

 (."ןידָאּפ
 םידוהיה-ררוצ רעד זיא -- ! יטַאכרַאּפ דישז וד ,ןגעקטנַא טינ רימ דער --
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 ?וטסָאה ןיז לפיוו ? טסרעה !רעפטנע וד ,גערפ ךיא -- םילכ יד ןופ סױרַא

 ,טלמַאטשעגסױרַא קיד'הענכה עטַאט רעד טָאה --- ! ןידָאּפסָאג ,ןיז ריפ ---

 ? יז ןענייז ואוו ! טוג ,ונ ? ַאה ,ריפ --

 ףיוא ,רימ ףיוא ןזיוועגנָא עטַאט רעד טָאה טנַאה רעקידרעטיצ ַא טימ

 .י.ךָארב רעד טמוק רעטציא זַא טליפעג ןוא ןעקייש ףיוא ,ןעקטָאמ

 ַא ,סיפ יד ןזיב ּפָאק ןופ ןעקייש טכַארטַאב טָאה קינשטידָאלָאקָא רעד

 -עװעדנַאמָאק ַא ןוא "םיתרשמירצויא ענייז ןופ םענייא וצ ןָאטעג קנואוו

 : סַאב ןפיוא ןָאטעג

 ! ךיז ריר ,רענָאיצולָאװער ,רעהַא םוק --

 רעד ןעמונעגמורַא ןטלַאהעג ,סעקטַאג יד ןיא ןענַאטשעג זיא עקייש

 ַא טָאה רע .טניה עזייב יד ןופ ןצישַאב וצ טכוזעג יז טלָאװ רע יוו ,ןעמַאמ

 רעגנוי ,רעקנַאלש ןייז ,רָאה עטלדוּפעצ ,עטכידעג ּפָאק ןטימ ןָאטעג-לסיירט

 רָאטיזיװקניא םעד טקוקעג ןוא סיוארָאפ טָארט ַא טכַאמעג טָאה רעּפרעק

 ,ןגיוא יד ןיא ךיילג

 ? קילושז ,ךיד ןעמ טפור ױזַא יוו --

 ַא ףיױא טרעפטנעעגּפָא עקייש טָאה -- קילושז טינ ךימ טפור ןעמ ---

 !קינָאלבַאי שטיװָאמַארבַא ַאיַאש ,ַאיַאש סייה ךיא -- .שיסור ןטקעפרעּפ

 ,שטייב ַא טימ קַאנק ַא יו ,טכליהעגּפָא טָאה שטַאּפ רעטעטרַאוװרעדמוא ןַא

 ןבָאה סנכייצ-רעגניפ עטיור ףניפ .ןיירַא םינּפ ןיא ךיילג ןעקייש ןפָארטעג ןוא

 רעד ייב טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עקייש .םיִנּפ ןסַאלב ןייז ףיוא טצָארּפשעגסױרַא

 ,ליומ ןייז ןופ טזָאלעגסױרַא טינ סּפיּפ ןייק ןוא ןייצ יד טימ טצירקרַאפ ,קַאב

 רעד וצ זָאנ ןייז ןופ ןעלגנעלש ןעמונעג ךיז טָאה עלעקשטיר עטיור ,עניד ַא

 ,ליומ םוצ טעוװעריקרַאפ ךיז ןוא פיל רעטשרעביוא

 "סיר ַא עטַאט רעד ךיז טָאה בייל ןטעדנואוורַאפ ַא ןופ ץכערק ַא טימ

 .עכיבייל עטעדנואוורַאפ ַא יו טרעמָאיעג טָאה עמַאמ יד .טרָא ןופ ןָאטעג

 -רַאפ ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא .טנייוועג ךעלרעמָאי ןבָאה רעדניק עקירעביא יד

 יד רַאפ "תוומה-ךאלמ, םעד ןעזעג ןוא לדמעה ןזיולב םעד ןיא רעטרעווילג

 ...ןגיוא

 ,דישז רעצלָאטש ַא !שטעּפ ךָאנ ןגירק וטסעוװ ,לַאכַאנ ַא ןייז טסעוו --

 ?קינעשַאמ ,ךיז וטסקיטפעשַאב סָאװ טימ !עכלעזַא ןעזעג ןיוש ? סָאװ

 -עג קידנעּפילכ עמַאמ יד ךיז טָאה -- עלעקייש ,ץירּפ םעד רעפטנע --

 ! בילוצ רימ ,ןעמַאמ רעד ףיוא תונמחר בָאה -- .ןטעב
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 עקייש טָאה -- !עשטשילישטוא ענעילסעמער ןיא ךיז ןרעל ךיא --

 טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא ענייז ןוא ןּפיל עטעמישטשרַאפ ךרוד טײזעגסױרַא

 ,האנש ןוא גנוטכַארַאפ טימ

 -ַאנ ןפיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה עלעכיײמש-עיצקַאפסיטַאס רעשיטסידַאס ַא

 טקעּפסער דישז ַא ןעמ טנרעל ױזַא טָא : טגָאז רענייא יוװ ,ףוצרּפ ס'קינלַאשט

 ?ָאװטסלַאשטַאנ רַאפ

 --- .טשרָאפעג רע טָאה -- ?ַאה ,עשטשילישטוא ענעילסעמער ןיא --

 -רַאצ רעזנוא ןגעק סעיצולָאװער ןכַאמ וצ ױזַא יו ? ןטרָאד ןעמ טנרעל סָאװ

 1 סעצוועדנוב יד וצ ךיוא ןיוש טסרעהעג ? סָאװ ,טעבמָאב ןפרַאװ ? ַאקשויטַאב

 ! ץעיװַאזרעמ ,רעפטנע ? ןטסיליהינ יד וצ

 ...ןיא קינעשטוא ןַא ןיב ךיא ---

 רימ ןלעװ סָאד !טרעהעג ,טרעהעג ?עשטשילישטוא ענעילסעמער --

 רעדיוו ךיז רע טָאה --- ? ןוז ַא ךָאנ ,סע טסייה ,וטסָאה .ןעניפעגסיוא רעטעּפש

 רע ...םיא טפור ןעמ ...םיא טפור ןעמ .ןטַאט םעד ןעשטומ וצ ןעמונעג

 ..י םיא טפורימ ....רעכיז ןכַאמ וצ שַאט םענרעדעל ַא ןיא טערָאּפעג ךיז טָאה

 ס'נטַאט םעד ןעגנולקעגּפָא טָאה --- קינָאלבַאי ףלָאװ .ןידָאּפסָאג ,ףלָאװ ---

 .לוק-תב ַא יו רעפטנע

 !רע טוט סָאװ -- .ןבעגעגוצ קינשטידָאלָאקָא רעד טָאה --- !טמיטש --

 .רעדניבכוב ַא ,קישטשרַאילטופ ַא זיא רע ---

 ? רע טעברַא ואוו --

 ! ןידָאּפסָאג ,קירבַאפ ןיא ןענירַאכ ייב ---

 רעגיט ַא יװ ,טפול טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה קינשטידָאלָאקָא רעד

 : ןָאטעג-גערפ ַא קיטולב-טלַאק ןוא ,ןברק ןייז טלַאפַאב רע רעדייא

 ? ןוז ןייד ,רע זיא ואוו --

 עטַאט רעד טָאה -- ןעמוקעגמיײהַא . ..טינ ךָאנ זיא רע ...זיא רע --

 .טדערעגסױרַא

 -ָאקָא רעד .רעפטנע סינטַאט םעד טײלגַאב טָאה רעטכעלעג רעדליוװ ַא

 ,ןגינעגרַאפ ןופ טעינילכרַאפ שזַא ךיז טָאה קינשטידָאל

 טנייה ךָאנ ךיז טעװ רע זַא ,וטסקנעד ? ןעמוקעגמיײהַא טינ ךָאנ ,ױזַא --

 ריפ ןיױש ?רעגיז רעד טציא זיא סע לפיוו וטסייוו 1 קָאניס ןייד ,ןעוװַאי

 םורַא ךיז ןעיילש ,רעדניק עטוג ,עכעלרע ןענייז רעדניק ענייד ! גָאטרַאפ
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 טסעמרַאפ רע ןוא -- !דישז ,רעפטנע ! קָאניס ןייד ,רע זיא ואו ...ןיא
 ,דרעוװש רעזיולב רעד טימ ןטַאט ןפיוא ךיז

 ןבָאה רימ ,ּפָאק םייב טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עטַאט רעד
 ,ןייװעג-רעמָאי ַא ןיא ןכָארבעגסיױא רעדיוו

 רעטכעלעג ןדליוו ַא ןסָאשעגסױרַא קינשטידָאלָאקָא רעד טָאה םיצולּפ
 ,האנה רעדליוו ןופ טלסיירטעג ךיז טָאה ףוג רעצנַאג ןייז ןוא

 עצנַאג יד --- 1 ןעמוק ףרַאד רע 1 ןוז ןייד ףיוא טסטרַאװ וד ,ױזַא ,ױזַא --
 ,ץיוו ןטסשימָאק םעד ןופ יװ טכַאלעגטימ טָאה עדנַאב

 ענרעזייא ! סעטַארג ןשיווצ : זיא קָאניס ןייד ואוו ןגָאז ריד לעװ ךיא --
 םענעטלָאשרַאפ םעד ,ןוז ןשיטניה םעד ,טקַאּפעג םיא ןבָאה רימ !סעטַארג
 -עג רֶע זיא ןטייק ןיא !ןקַאנ-ןואדזלַאה םייב רע טעװ ןעגנעה .טסיכרַאנַא
 טימ ןעמַאװצ ,סיפ יד טימ טנעה יד ןטייק ןיא !טסירָארעט רעד ,טדימש
 טנַאה רעד ייב ; קָאטסילַאיב ןיא טקַאּפעג ןעמעלַא ! ןטידנַאב יירד ערעדנַא יד
 ַא ,ןוז רעשיטניה רעד ,ןפרָאװעג עבמָאב ַא !רעקיציײרקי-סוזעי יד טקַאּפעג
 !ןעװעקַאמסָאּפ ךיז טעװ רע זַא ,עיצרָאּפ ַא ןגירק ןיוש טעװ רע ! עבמָאב
 ,ריא ןוא ! ענעקנוטשרַאפ ןרענָאיצולָאװער יד ,ןדיא עלַא רימ ןלעוו ןטָארסיױא
 ָאד ןבָאה רימ סָאװ טָאג ןשידיא רעיא ןעקנַאד טגעמ ריא ,סעדישז עטַאכרַאּפ
 ןלעוװ רימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ ! סעיצַאמַאלקָארּפ ןייק ןענופעג טינ
 ןעמעלַא ךייא ףרַאד'מ רעבָא .סעבמָאב טימ לַאנעסרַא ןצנַאג ַא ןעניפעג ָאד
 ַא טָאה רע -- ! יטַאילקָארּפ ידישז ,ריביס ןייק .ריביס ןייק ןקישקעווא יווייס
 ןוא קידנעשַארטס ,קידנטלעש .ןגָארטוצּפָא ךיז עדנַאב רעד וצ ןָאטעג עדנַאמָאק
 ,בוטש רעזנוא טזָאלרַאפ ייז ןבָאה קידנעיײּפש

 רעכעלקערש רעד ןופ דרע רעד וצ עטדימשעגוצ יו ןבילבעג ןענייז רימ
 בָאה'כ ...ןעגנעה ...ןטייק ...עבמָאב ַא !טריטסערַא לוולעוו : הרושב
 ןזיוה רָאּפ ַא ןגױצעגפױרַא ךיז ףיוא טָאה עקייש יװ טקרעמַאב טינ ןליפַא
 ,בוטש ןופ טרַאשעגסױרַא טייהרעליטש ךיז טָאה ןוא ךיש יד ,עקשַאבור ַא טימ
 יוװ טקנוּפ בוטש ןיא ןברוח םעד טקוקעגנָא ,ךיז וצ ןעמוקעג ןענייז רימ ןעוו
 רעד ףיוא ענעגיוצעגסיוא ןַא ןעמַאמ רעד ןענופעג רימ ןבָאה ,הפירש ַא ךָאנ
 .עט'שלח'עג ַא עגָאלדָאּפ

 56 א
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 עצנַאג יד טרעדורעגפיוא טָאה לוולעו רעדורב ןיימ ןופ טסערַא רעד
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 ןופ ןגָארטעצ הרושב יד ךיז טָאה ףַארגעלעט ןזָאלטָארד ַא ךרוד יוװ .טָאטש

 ןסקָאװעג עיצַאסנעס יד זיא טונימ וצ טונימ ןופ ןוא ,ליומ-וצ-ליומ

 ןקסיבָא .טכַאנ עצנַאג ַא טעװעשובעג טָאה יײצילָאּפ עשיטָאטש יד

 סעיינ יד ןיוש טָאה גָאטרַאפ .ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג זיא ענדָארג ,ןטסערַא

 ףיוא טּפַאכעגפױרַא ןבָאה ןדיא .םישרדמייתב ןוא ןלוש יד ןיא טכיירגרעד

 ןענוװַאד ןטימ טזָאלרַאּפ ךיז ןוא ןיליפת טגײלענּפָא שינַאכעמ ,םיתילט יד ךיז

 : רעמעלַאב ןיא טצעזעג שמש רעד טָאה טסיזמוא .דומע םייב *טייצרָאי, ןפיוא

 טרעהעג םיא טָאה'מ --- ! ןייז לָאז ליטש ...רבדל רוסָא ! ַאש !קיספמ ,ונ --

 "גיב ַא ןיא יו ןטלַאהעגנָא טָאה לוש ןיא ןעמושז סָאד ."ןייד ןביוט םעד יו

 .קָאטש

 !טרעהעג ןיוש טָאה ריא ---

 ךילהוא ובוט המ !אלוכ אמלעד אנובר ,ױוא ?ןעד סָאװ !טרעהעג ---

 .י.בקעי

 !רַאדנַאשז ַא ןסָאשרעד טָאה ןוז ס'האירק-לעב םעד רתלַא ! יוא ,יוא ---

 ...הרּפכ ענייר ,ענייש ַא ! רעטסײמצילָאּפ ַא ? רַאדנַאשז ַא --

 !ןדיא יד ,ןייז רימ ןלעוו הרּפכ יד ? רעטסײמצילָאּפ ַא --

 ? ןפרָאװעג עבמָאב ַא ? ןסָאשרעד ? ריא טדער סָאװ --

 ?לוולעוו ? עבמָאב ַא ןפרָאװעג ןײלַא !ןלצל-אנמחר ? עבמָאב ַא --

 "רעבוג םעד טע'גרח'רעד !ןטסיליציצ עדנַאב עצנַאג ַא ,ןילַא טינ ---

 ... רָאטַאנ

 ?טּפַאכעג ...!יַא יַאייַא 1 רָאטַאנרעבוג םעד --

 !קָאטסילַאיב ןיא ? ןעד סָאװ ! טּפַאכעג ןעמעלַא ,טּפַאכעג ---

 ? קָאטסילַאיב ןיא ---

 טּפַאכעג ?קידָאּפס םעד רע טיירד סָאװ ? קָאטסילַאיב ַא רַאפ סָאװ --

 ! עקלָאקָאס ןיא
 ןטייק ןיא ! קָאטסילַאיב ןיא ? עקלָאקָאס ,קינישט ַא ריא טקַאה סָאװ ---

 ! טדימשעג

 :ךעבענ ,רעדניק עגנוי !ןייז וצ אנקמ ייז סָאװ ָאד זיא'ס יצ רוסָא --

 .י.יןקעל טינ קינָאה ןייק ןיוש ןלעוו ייז

 עװעדָאה ייג !טבעלרעד תחנ םענייש ַא ץ'רתלַא 'ר ףיוא תונמחר ַא ---

 ...ןטייצ עקיטנייה רעדניק סיוא
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 יז !סעקענש יד ,ןטסיליהינ יד ,ןייז-שרושה-ןמ-רקוע ייז ףרַאד'מ ---

 ...טלעוװ יד ןעװעטַאר ןליוו

 ףיוא ךָאנ ןעּפישז ןדיא סָאװ ,ךעלטסיכרַאנַא יד ,ייז טסירדרַאפ'ס ---

 ? טביולגעג סע ךיז טלָאװ רעװ ! עקוולעוו ! ןפרָאװעג עבמָאב ַא !טלעװ רעד

 ...רעקניליטש ַאזַא

 !ןפרָאװעג עבמָאב ַא --

 ? רָאטַאנרעבוג ןפיוא --

 !עװעילּפ רעטסינימ ןפיוא ---

 / ! יוא ? רעטסינימ ןפיוא ---

 ! עבמָאב ַא -- רעדניק עשידיא ! סעקַאינ'פירט יד ,םיסרוקיּפַא יד ,יַא --

 ...רַאצ רעד

 ? עבמָאב ַא ? רַאצ ןפיוא ---

 ! םלוע-לשדונובר ,יוא ! תוריזג עיינ ,תורצ עיינ --

 ! הטיחש ַא ,םָארגָאּפ ַא ןייז טעוו'ס ! ןדיא --

 ...אבר הימש שדקתיו לדגתי --

 ?טיײצרָאי, םוצ ןלַאפעגוצ םיללּפתמ םלוע רעצנַאג רעד זיא "ןמָא; ןטימ

 .ןרָאװעג ליטש זיא "הרשע-הנומש; רעליטש רעד וצ ןייטשפיוא םייב

 תילט םעד טימ ,"רויכ, םייב לקניוו ןיא ןענַאטשעג זיא עטַאט רעד

 ,םימחר ןטעבעג ןוא ,ירדנ-לכ וצ רוּפיכ-םוי יוװ ,ּפָאק ןרעביא

 יי

 "רַאװ עלַא ןיא ,ןקירבַאפ יד ןיא ןע'נירַאכ ייב ןוא ן'יקסוועשערעש ייב

 טשרעהעג ןגרָאמירפ ןרעטסניפ םענעי ןיא טָאה ,"סעיַאקסרעטסַאמ; ןוא ןטַאטש

 יו ןעגנולקעג טָאה ןענישַאמ יד ןופ ןשיור סָאד .גנומיטש עטלפייווצרַאפ ַא

 "עג טינ ןצנַאגניא ךיז ןבָאה רעטעברַא ךס ַא .?שרַאמ-רעיורט;, ס'נעּפָאש

 טכַאנ רעד ןטימניא ןטעב יד ןופ טּפעלשעגסױרַא יז טָאה ײצילָאּפ יד .טעװַאי

 ,סעטַארג ענרעזייא רעטנוא טרַאּפשרַאפ ייז ןוא

 םעד ןיא הפיסא עמייהעג ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא טנװָא ןבלעז םעד

 :סעדער עקידרעייפ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סע ; דלַאװ "רעיקשיפ,

 ןופ רעוט עקיטכיוו יד ןופ ריפ !רעטסעװש ןוא רעדירב !םירבח --

 ענעגנַאפעג יד טרַאװרעד סע סָאװ ,ןלַאפעגכרוד ןענייז גנוגעוװַאב רעזנוא

 תוחילש רעקילייה ַא ןיא ןעוועג בירקמ ךיז ןבָאה ייז .רימ ןסייוו ,רעפמעק
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 -ָארּפ רעזנוא אנוש םעד ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז ;טַאירַאטעלָארּפ םעד רַאפ

 "סעווש ןוא רעדירב ערעזנוא ןופ גנולדנַאהַאב רעשיטסידַאס רעד ןגעק טסעט

 רעמ ןלעװ ייז .תוסיפת עשיסור יד ןיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ,רעט

 ןפיוא ןסיימש ייז ןוא סעמרוט יד ןיא םירבח ערעזנוא ןקינייּפ וצ ןגָאװ טינ

 *! גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַא; ; טייקיניילק רעטסדנימ רעד רַאפ בייל ןליוה

 "נָאק יד ףיוא ןָאטעגיזָאל ַא םיצולּפ ךיז ןבָאה דרעפ ףיוא ןקַאזָאק ןעוו

 ןבָאה ,סקניל ןוא סטכער *סעקיַאגַאנ; ערעייז טימ ןטינשעג ןוא סרָאטַאריּפס

 -ייק ןטימ רעטנורַא) * רַאדוסָאג יָאלָאד; : ןעגנוזָאל יד טרעהעג ץלַא ךָאנ ךיז

 ! ןיקטַאּפָארוק לוולעוו ןבעל לָאז (! רעס

 לוולעוו רעדורב ןיימ

 ןלעטימ ןופ ,ןצעביז רָאי ַא ןופ לרוחב רעטרַאצ ַא ,לוולעוו רעדורב ןיימ

 ,ןגיוא עצרַאװש ,עסיורג ס'עמַאמ רעד ,רָאה עצרַאוש-ךעּפ ּפָאק ַא טימ ,סקואוו

 רע טָאה ,יובעג-רעּפרעק ןלעדייא ןוא ןכירטש-טכיזעג עטקָאטעג עריא טימ

 רערענָאיצולָאװער רענדָארג רעד ןיא עיציזָאּפ ענשזַאװ ַא ןעמונרַאפ ןיוש

 : ,גנוגעווַאב

 ,עיצַאטַאולּפסקע ןופ םעט םעד טכוזרַאפ לוולעוו ןיוש טָאה ךָאנ לגניא סלַא

 -ַאב טזומעג ךיז טָאה רע רעבָא ,גנודליב רערעכעה וצ ןגיוצעג טָאה םיא

 *עשטשילישטוא ענעילסעמערק ,הרות-דומלת תותיכ עכעלטע טימ ןענעגונ

 -כוב) קירבַאפ-יקסרַאילטופ ןיא ןענירַאכ וצ ןטעברַא ןעגנַאגעג דלַאב זיא ןוא

 רַאפ ץהעש עגנַאל טעברַאעג טָאה רע ,(טעברַא-ןשַאט-רעדעל ןוא יירעדניב

 "סיוא ןבָאה ןרָאי ענייז ןיא רעדניק עשידיגנ יד תעשב ,ןיול ןקידעגָאלק ַא

 .ןעמרָאפינוא עשיטסיזַאנמיג ערעייז ןיא טרידַארַאּפ שירענייפ

 -ַאּפַאי-שיסור רעד ךָאנ דלַאב ,1905 ןופ עיצולָאװער ענעלַאפעגכרוד יד

 סַאה ןופ רעייפ ןפיא למיוב רעמ ךָאנ ןסָאגעגוצ טָאה ,המחלמ רעשיזענ

 עקילק עקידנשרעה יד סָאװ ,ןקילג עלַא יד ןופ .הלשממ רעשירַאצ רעד ןגעק

 .םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ,רעױּפ ןוא רעטעברַא םעד טגָאזעגוצ טָאה

 עשיטירקָאּפיה ערעייז ףיוא טנקירטעגסיוא טינ טכער ךָאנ ךיז טָאה טניט יד

 סָאװ ,"עמוד, יד ןבירטעצ שיניצ רעגירטַאב עשינַאריט יד ןבָאה ,ןטערקעד

 -עג טָאה עילַאװכ-רָארעט עטיײנַאב ַא .טלעטשעגנעמַאזוצ טשרמולכ ןבָאה יז
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 ייז ןבָאה םזיטָאּפסעד ןטיײנַאב טימ .קנַאדעג ןוויסערגָארּפ ןדעי ןקיטש ןעמונ
 דשח רעטסדנימ רעד ןלַאפעג זיאס ןעמעוו ףיוא םענייא ןדעי טרידיווקיל
 ,ײטרַאּפ רערענָאיצולָאװער זיא טינ רעכלעוו טימ ןדנוברַאפ זיא רע זַא

 "סע-עּפ-עפ , ןיא לוולעוו טָאה טייקיטעט ערענָאיצולָאװער ןייז ןבױהעגנָא

 ,ןטסירָארעט-ןטסיכרַאנַא יד וצ רעבירַא זיא ןוא

 .המשנ ןוא בייל טימ גנוגעװַאב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה לוולעוו
 -ץטניא יד ןופ סעדער עקימַאלּפ יד וצ גנונַאּפש טימ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע
 -ייועגנָא יד טימ גנורעלקפיוא רעייז ןבױהעגנָא דימת ןבָאה סָאװ ,ןלַאוטקעל
 טיונ ןוא טײקמערָא ;גנופַאלקשרַאפ רעד ןגעוו : ןעמעלבָארּפ עלַאקָאל עטקיט
 ענדָארג ןיא טכָאירעטנוא קיד'רקפה ױזַא זיא סָאװ ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןופ

 ,טלעוו רערָאג רעד ףיוא ןוא

 סָאװ ,שטנעמ רעד זיא סע ךעלקילגמוא יװ טליפרעד ךיוא טָאה לוולעוו

 טָאה רעסַאװ ךָאנ רעקיטשרוד ַא יװ .םערָא קיטסייג ןוא טנװַאהַאבמוא זיא
 ןעמוקעג םיא זיא'ס סָאװ טנעיילעג טָאה רע ;ןענעייל םוצ טּפַאכעגוצ ךיז רע

 גנַארד ס'לוולעוו .ןעגנוטייצ עטלַא ,ןלָאנרושז ,רעכיב : ןירַא טנַאה רעד ןיא
 -וטס עקינייא טקריװַאב טָאה ,ךיז ן'תריקח ,ןשרָאפ ,ןענעייל ,ןענרעל םוצ
 טָאה לוולעוו .סעיצקעל עיירפ טימ ןפלעהוצסיורַא םיא ײטרַאּפ רעד ןופ ןטנעד
 טונימ עיירפ עדעי טצונעגסיוא טָאה רע .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו טליפרעד ךיז
 ןעמונַאב לענש רע טָאה חומ ןפרַאש ןייז טימ .ןדליבוצסיוא ןיילַא ךיז ףיוא
 טייהיירפ רַאפ רעפמעק עגנוי יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע .עיסוקסיד עדעי
 ,ענדָארג ןיא טייקיטכערעג ןוא

 לאומש ,ס'בצק םעד לַאגיס עקלַאצ :ןעװעג ןענייז םירבח ס'לוולעוו
 -דיס) ףָאזָאליפ עק'השמ ,ס'בצק םעד שטיוװָאכַאװעש לוולעוו ,יקסוװַארּפעיג
 -ךירפ ןימינב ,"ַאקשטוד ַאיַאטָאלָאז, על'השמ ,קינירק ןופ עקמָאינ ,(רער
 רעקירָאי-גנַאל ,יקסנילָאװ ּפיסָא ןופ רעדורב ַא) יקסנילָאװ עשוהי ,ןַאמ
 ןטפַאשנַאמסדנַאל ןופ טנעדיזערּפ ןוא ןײארַאפ-רעכַאמ-ןשַאט ןופ טנעדיזערּפ
 ס'מהרבא 'ר ,הכלמ ןוא לזייר ,רעטסעװש ייווצ ; (*ןייּפמַאק-דנָאב-לארשיא
 -קעריד רתלַא ,יקסנישטערדעמ עשוהי ,(שילק) יקסווַארּפעינ ןמחנ : רעטכעט
 רעד) יקסיעמָאװָאנ שריה :(ןדרָא רענַאקירעמַא ןיא רעוט רעוויטקַא) רָאט
 רָאטַאזינַאגרָא-טּפױה םעד ןסָאשעג טָאה רעכלעוו ,טרעקעל שריה רענדָארג
 רעדורב ןיימ ,סעקרעשוקָא ייווצ ; (1906 רָאי ןיא ,םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןופ
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 "כָאט עטסטלע ס'וװָאגניליש קילעז רעטעפ רעזנוא ךיוא ןוא קינָאלבַאי עקייש

 ,עקדיירפ ,רעט

 עריא ייב .עקטסיזַאנמיג עטקידנעעג ַא ,לדיימ קידווע'נח ,ןייש ַא ,עקדיירפ

 ןעוועג תמאב זיא יז .ךלימ-לגיופ ןייק טלעפעג טינ ריא טָאה ןרעטלע עכייר

 - טָאה עקדיירפ .תולעמ עלַא טימ לדיימ ַא -- החּפשמ רעזנוא ןופ לדנייש סָאד

 יז טָאה ,ליצ ריא ןכיירגרעד וצ .ןיצידעמ ןיא ערעירַאק ַא ןופ ט'מולח'עג

 טָאה ,טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא םוידוטש ריא ןצעזרָאפ ןרָאפ טלָאזעג

 רעד רעסיוא טכער-ןיואוו) *ָאװטסלעטישזָאװַארּפ , םעלבָארּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז

 ךיז ; (ןדיא רַאפ ןטיבעג ענעטָאברַאפ יד ןיא -- בשומה-םוחת -- ?ַאטרעשט;

 ןעוועג ןענייז ךעלדיימ עשידיא ערעדנַא יו *טעליב ןלעג; ַא טימ ןצונַאב

 טָאה'ס ,ךיז ייב ן'לעוּפ טנעקעג טינ עקדיירפ טָאה סָאד -- ןָאט וצ ןעגנואווצעג

 רעפטנע רעד ; סעּפַאל *ןרימש; ןייז ,עיצקעטָארּפ ס'נטַאט ריא ןפלָאהעג טינ

 עטרעטיברַאפ ַא ,עטשיוטנַא ןַא (! ןיינ ןוא ןיינ) *! טעינ ַאד ,טעינ; : ןעוועג זיא

 "עג טּפַאכרַאפ דלַאב עקַאט יז זיא ; םייהרעדניא ןציז ןבילבעג עקדיירפ זיא

 | ,םָארטש ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא ןרָאװ

 -- גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ טרעקַאב ןעמעוו טָאה'ס רעוו

 עקדיירפ .,ןייגרעד וצ ןעגנולעג טינ רימ זיא -- טרעקרַאפ יצ ,ןעקדיירפ לוולעוו

 -קיװטנַא-טסבלעז ןוא גנודליב-טסבלעז ס'לוולעוו טימ טריצלָאטש רעייז טָאה

 ןיזוק ריא וצ קידנרעהוצ ךיז ,דיירפ ןופ טלַארטשעג טָאה םינּפ ס'עקדיירפ .גנול

 "רעּפ ַא ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ ,סעדער עקידרעייפ-םַאלּפ סילוולעוו

 ןוא טפַאשטניירפ ענעטלעז ַא ןדנוברַאפ ייז ןשיווצ ךיז טָאה'ס ,שיסור ןטקעפ

 ,גנודניברַאפ עקיטסייג

 -ינרַאשט : ןטייקכעלנעזרעּפ עטסואווַאב יד ןעמוקעג ןענייז ענדָארג ןייק

 רַאפ ןטַארעּפער ערעייז ןטלַאהעג ןבָאה ייז .ַא .א שטיוָאמַארבַא .ר ,קעדַאלװ

 ןוא טייקיניזפרַאש ס'לוולעוו טרעדנואווַאב קרַאטש ןבָאה ייז .רעטעברַא רענדָארג

 טימ טסיורגעג רעייז ךיז ןבָאה םירבח ס'לוולעוו .ץנעגילעטניא ענערָאבעגניײא

 !ןיקטַאּפָארוק :םינָאדװעסּפ םעד טימ טלטיטַאב ןעלוולעוו ןבָאה ןוא םיא

 -רַא רעשיסור רעד ןופ לַאשרַאמדלעפ ןעוועג זיא ןיקטַאּפָארוק לַארענעג

 "סור סָאװ הלּפמ רעד בילוצ .המחלמ רעשיזענַאּפַאי-שיסור רעד תעשב יימ
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 טָאה ןיקטַאּפָארוק .ןרינגיזער טזומעג רע טָאה ,טּפַאכעג טלָאמעד טָאה דנַאל
 ,"המחלמ עשיזענַאּפַאי יד ןוא ײמרַא עשיסור יד; ךוב ַא ןבירשעגנָא ךיוא

 עקייש רעדורב ןיימ

 רעד רעבָא ,רעטלכיורטשעג ַא ןעוועג ךיוא ןיוש זיא עקייש רעדורב ןיימ

 ַא טימ םינּפ דנור ַא ,קנַאלש ,ךיוה .ןעזסיוא ןיא וליפַא ןעלוולעוו ןופ ךוּפיה

 עקייש .ןגיוא עניורב-לקנוט ס'נטַאט םעד טימ ,רָאה עטזיורקעג-ןעטַאש ּפָאק

 -ער; ןיא טנרעלעג ךָאנ ךיז טָאה רע ןעוו .לגניא דילָאס ַא ןעוועג עבטב זיא

 -ץג םיא ףיוא ןיוש ןעמ טָאה ,רעקינַאכעמ ףיוא "עשטשילישטוא ענעילסעמ

 -פיונוצ ןוא ןעמענעצ ןעק .רע זַא ;טנעה ענעדלָאג רָאּפ ַא טָאה רע זַא ,טגָאז

 ,(וויטָאמָאקָאל) *זָאװַארַאּפ; ַא זיב רעגייז ַא ןופ ןלעטש

 לוולעוו ,ןרעגַאל ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טרעהעג ןבָאה עקייש ןוא לוולעוו

 וצ געוו רעטסלענש ןוא רעטסעב רעד זַא ,עירָאעט רעד ןופ ןטלַאהעג טָאה

 --- ?גיוא ןַא רַאפ גיוא ןַאק ; םזירָארעט ךרוד זיא טַאירַאטעלָארּפ םעד ןעיײרפַאב

 רערעדלימ רעד ןופ ןטלַאהעג טָאה ,רעדיוו ,עקייש .טמערוטשעג רע טָאה

 -"לבה-ןיקק רעד .טקידערּפעג טָאה "דנוב; רעד סָאװ ,םזילַאיצָאס ןופ םרָאפ

 טינ טָאה םזילַאיצָאס ןוא םזיכרַאנַא ןגעוו רעדירב ייווצ עניימ ןשיווצ טיירטש

 ...גנוגייצרעביא רעשיזיפ וצ טריפרעד לָאמנייא

 זיא על'הריד רעגנע רעזנוא ןופ טפול יד זַא ,טליפרעד טָאה עטַאט רעד

 עניימ ןעמעוװו טימ ,ךעלדנױשרַאּפ עזעירעטסימ יד .רעוולוּפ טימ טליפעגנָא

 רעד .ףָאלש ס'נטַאט םעד טביורעג ןבָאה ,ט'רבח'עג ךיז ןבָאה רעדירב

 עמַאמ יד .רעגעלעג ןייז ןופ טּפעלשעגרעטנורַא םיא טָאה ךרָאש רעטסדנימ

 עריא ןעז וצ טכַאניב טבעלרעד טָאה יז זיב ,ליטש רעד ןיא ןטילעג טָאה

 ןצרַאה ןיא .טכַאמעגוצ טינ גיוא ןייק טימ יז טָאה ,םייה רעד ןיא םינב

 ,רעייפ ןפיוא למיוב ןסיג וצ טינ ידכ רעבָא ,ןטַאט ןטימ ןטלַאהעג יז טָאה

 רעד .םיצורית ענעדיישרַאפ טימ ןקידיײטרַאפ וצ ייז טריבורּפ ךָאנ יז טָאה

 ןופ ןטַאט םעד טכַארבעגסױרַא רעמ ךָאנ טָאה ייז רַאפ ךיז ןעמעננָא ס'עמַאמ

 ,םילכ יד

 ןלעו םינב ענייד -- טנרָאװעג רע טָאה -- עקייל-עוויר ,קנעדעג --

 סילוולעוו ןופ זַא טסואוועג רעבָא בָאֵה'כ ! ןעגנערב רעייפ ןפיוא ןעמעלַא זְנּוא

 טעװ ?ענעילסעמער, ס'עלעקייש ןופ ןוא ךעלכיב-"לוסּפ-ףירט; יד ןענעייל
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 -וא !ט'הנעט'עג וטסָאה ,ןשטנעמ רַאפ ייז ךַאמ .ןעמוקסיױרַא טינ סטוג ןייק

 סָאװ -- .ןעמַאמ רעד וצ טעּפעשטעג ךיז רע טָאה --- ! ייז ביג סעשטשילישט

 ? *רַאדוסָאג יָאלָאד; ןעיירש וצ ? טנרעלעגסיוא טרָאד ךיז ייז ןבָאה

 טנעקעג טינ ןפוא-םושב עטַאט רעד טָאה ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ

 גנוגעװַאב רעד ןיא טעטיוויטקַא ןייז ןבעגפיוא לָאז רע ,ןעלוולעוו ייב ץ'לעוּפ

 יד !םי םעד ןייא םיוצ ייג ."הרבח: רענעי טימ ן'רבח ןרעהפיוא ךיז ןוא

 ןיא זיולב סנּפָארט ןעוועג ןענייז ןסָאגרַאפ טָאה עמַאמ יד סָאװ ןרערט ןכייט

 רוכב ריא ןופ טרַאװרעד טשרע ריא טָאה סע סָאװ ,םירוסי ןופ לַאװק םעד

 טושּפ ןעלוולעװ טָאה עטַאט רעד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא'ס ,לוולעוו

 ,בוטש ןופ ןבירטעגסױרַא

 ַא טַאהעג ָאי גנולדנַאה עשיטסַארד סי'נטַאט םעד טָאה ן'עקייש ףיוא

 ױזַא) "דנובק ןיא טעברַא רעוויטקַא ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה רע : גנוקריוו

 טמיוצעג טָאה רע ."קיטַאטס; ַא טשרמולכ ןרָאװעג ןוא (ןסייהעג סע טָאה

 -נַאמ ןליּפש טימ ,*דעּפיסָאלעוװו; ַא ףיוא ןטייר טימ זיורבפיוא ןכעלטנגוי ןייז

 -סױרַא רעקינַאכעמ סלַא רע טָאה םייחעג ןיא רעבָא ,רָאכ ַא ןיא ןעגניז ,ענילָאד

 -ילכ ענעדיישרַאפ יד ןקינייר ןוא (ןטכיררַאפ) ןרירַאּפער טימ םירבח ןפלָאהעג

 .ןטייצ ס'יקצינלעמכ ןופ ךָאנ ןטעלָאטסיּפ ,סגניניורב ,*סרעיײּפש; עטלַא  ןייז

 ,ןענָארטַאּפ ,רעװלוּפ-סיש טימ ט'קסע'עג ךיז רע טָאה טייצ רעיירפ ןייז ןיא

 "טעווירּפ, ןש'להק םעד .טימַאניד טימ טערָאּפעג ךיוא ךיז ןוא סעילוּפ ,ןזליג

 רעוועג ןופ "לַאנעסרַא? ןַא ןיא טלדנַאורַאפ רע טָאה ףיוה ןפיוא (אסכה-תיב)

 ןפלעה ןופ עיסימ יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה עקייש ,ןיזַאגַאמ-רעוװלוּפ ןוא

 םעד ןיא טּפעלשעגנײרַא ןעלוולעוו טָאה סָאװ ,עבמָאב יד ןעווערעטסיימסיוא

 ,קילגמוא ןסיורג

 לא +
* 

 ;ּפַאלק ןרעווש םעד ןגָארטוצרעבירַא רעווש רעייז ןעוועג זיא ןטַאט ןרַאפ

 ןײרַא םינּפ ןיא ןשטנעמ ןקוק וצ טמעשעג טושּפ ךיז טָאה רע

 ןוז ןיימ -- טעשזירגעג ךיז רע טָאה -- ?טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ --

 ! רעכערברַאפ ַא ! הסיפת ןיא ןוז ס'ארוק-לעב םעד רתלַא !*קינשזרָאטַאק; ַא

 ַא םתס ןשיװצ קוליח םעד טרעלקרעד ,טסיירטעג םיא טָאה ןעמ ןעוו

 ןרעװ ןבירשרַאפ טעװ ןעמָאנ ס'לוולעוו זַא ;ןשיטילָאּפ ַא ןוא רעכערברַאפ

 -שטנעמ יד ןעיירפַאב ןפלעה עכלעוו רעריטרָאמ עלַא טימ עטכישעג רעד ןיא
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 :שיטסַאקרַאס טרעפטנעעג עטַאט רעד טָאה םעד ףיוא --- יירעּפַאלקש ןופ טייה
 רעד רעטנוא םענעי ייב זיא הכמ יד ןעוו ,ןטסיירט וצ גנירג זיא'ס --

 | | ...צעװכַאּפ

 -ילּפשעצ ס'נטַאט ןיימ ןיא ןבײלקוצרעדנַאנַאפ ךיז דנַאטשמיא זיא רעוו |
 :ןעמערטסקע ייווצ ןופ ןרָאװעג טקינײּפעג זיא המשנ ןייז ? ןליפעג עטרעט

 טימ ,טנעה עשיא'יוג ןיא זיא רוכב ןייז ;עטַאט ַא ךָאד זיא רע --- תונמחר

 טינ :ליפעג-ןרָאצ רעקידיארומ רעד ןוא ;ּפָאק ןייז רעביא לייטרוא-טיוט ַא
 ,ןדנואוו יד ףיוא ץלַאז ןטָאשעג ןיילַא ךיז רע טָאה !ןטַאט םעד ןגלָאפ טלָאװעג

 לָאז ? עשַאק ע'תמא יד טכָאקרַאפ 1 רעייפ טימ ןליּפש טלָאװעג ךיז טָאה רע

 | : .ןעבָאילכ ןילַא סע רע

 ,טגײלעגנײרַא ךיז טָאה החּפשמ יד זַא ...ץרַאה ס'נטַאט ַא ,ןגעווטסעדנופ
 רע זַא ןזיוועגפיוא םיא טָאה'מ ,"םינב לע בָא םחרכ; םעד ןָא טנָאמרעד םיא
 ךמס ןפיוא םימחר ןטעב ,ןטַאקָאװדַא ןלעטשנָא ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפ זומ
 רע טָאה -- ןוז ןייז ןעװעטַאר וצ רָאנ ןעק'מ סָאװ ןָאט ,רעטלע ס'לוולעוו ןופ

 ענרעבליז .עקיד'תבש יד טצעזרַאפ טָאה עמַאמ יד .ןדייררעביא טזָאלעג ךיז

 "ךרדה-תליפתע טגָאזעגּפָא טָאה עטַאט רעד { גנוריצ ךעלקיטש רָאּפ ַא ,רעטכייל
 רעד טרָאפ טעװ רשפא .קָאטסילַאיב ןייק ןעמַאמ רעד טימ טזָאלעג ךיז ןוא

 טזָאלעגסױא ךיז טָאה רעבָא "סנ2 םעד ןופ ? סנ ַא ןזײװַאב םלוע-לשדונובר
 ַא טזָאלעגוצ טינ ןליפַא ייז טָאה'מ : טסיזמוא ןרָאפעג ןענייז ייז ."תמ; ַא

 ,ןוז רעייז ףיוא ןָאט וצ קילב

 רענוד ַא יװ ןעקדיירפ עניזוק רעזנוא ןפָארטעג טָאה טסערַא ס'לוולעוו
 -ַאיב ןיא *טַאטנעטַא; ןטיירגעגוצ םעד ןופ טסואוועג טָאה יז ,למיה ןופ
 רעד רַאפ ןסיוועג ןטגָאלּפעג ןופ ןרָאװעג ןסירעצ זיא ץרַאה ריא ןוא קָאטסיל
 -עג טינ ,רעמיצ ריא ןיא טקַאהרַאפ ךיז טָאה יז .ץנעוקעסנָאק רעקיד'ארומ
 ָאי יז טָאה .םענייק וצ טרָאװ ַא טדערעגסיוא טינ ןוא ןפָאלשעג טינ ,ןסעג
 טינ ךיז טָאה'ס ;םירוביד עכעלדנעטשרַאפמוא ןעוועג סע ןענייז ,טדערעג
 יז זַא ,טסואװרעד ךיוא ךיז ןבָאה רימ .טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא טפעלקעג
 -יױטקָאד .רעטסנעפ ןכרוד ןפרַאװאוצסױרַא ךיז ןכוזרַאפ עקינייא טכַאמעג טָאה
 ; ךורבנעמַאזוצ-ןוורענ ןקידנעטשלופ ַא ןופ טדייל יז זַא ,טגָאזעג ןבָאה םיר
 ,סקעלּפמָאק-דרָאמטסבלעז ַא טימ הרוחש-הרמ ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא יז זַא

 : | ,ןטיה יז לָאז'מ טנרָאװעג ןבָאה. ייז

 טלעטשעגנָא ןוא לבור רָאּפ ַא ןעמונעגנעמַאזוצ ןבָאה רעטעברַא םירבח
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 עטסעב סָאד ,"סרָאטַאטנעטַא; ריפ עלַא ןקידיײטרַאפ לָאז רע ,טַאקָאװדַא ןַא

 "ַאידוס ןקיצרעהמערַאב; םעד ייב ןקריווסיוא טנעקעג טָאה טַאקָאװדַא רעד סָאװ

 ַא ן"הילתג רעד וצ ריפ יד ןופ ייווצ :לייטרוא רעד ןעוועג זיא (רעטכיר)

 טלייטעגוצ רע טָאה ןעלוולעוו רעדורב ןיימ ;עגרָאטַאק רָאי ןצפופ --- לדיימ

 ןָאשיל; ןוא *טסָאּפערק, רעגרובלסילש ןיא "ענשטָאנידעיק רָאי ןעצ דסח טימ

 ןעצ יד ךָאנ .(ןגעמרַאפ ןוא טכער עכעלשטנעמ עלַא ןרילרַאפ) *װַארּפ ךעסוו

 ,ריביס ןייק ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןרעוו וצ טקישרַאפ --- רָאי

 -העשת ןרָאװעג זיא ,לייטרוא םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ןוא "העירק; ןסירעג טָאה עטַאט רעד .בוטש ןיא בָאב

 :תולוק ענעמונַאב טימ ןעירשעג ןוא "העבש; וצ יו דרע רעד

 ןברָאטשעג !ןוז ןײק רעמ טינ ןבָאה רימ ,עמַאמ ,על'האל"עוויר --

 ,תמאה ןייד ךורב !לוולעוו

 "רזג; ןרַאפ ךָאנ טּפעשעגסיױא ךיז טָאה ןרערט ןופ לַאװק ס'עמַאמ רעד

 טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןגיוא עטזיילגרַאפ טימ ןדעי טקוקעגנָא טָאה יז .?ןיד

 ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ןוא ןקַאב יד טּפינקעג ךיז יז טָאה

 "דרָאמטסבלעז עטּפָא יד בילוצ .ןעניז ןופ רעטנורַא ןצנַאגניא זיא עקדיירפ |

 "וצ ןטלַאה יז ןוא "דמעהיגנַאװצ/ ַא ןָאטנָא טזומעג ריא ןעמ טָאה ,ןכוזרַאפ

 ענעשָאלעגסיוא ,עטַאמ טימ קידנגיל ןעזעג יז בָאה ךיא .טעב םוצ ןדנובעג

 -ַארבַא ףלָאװ ,לוולעוו : ךיז וצ טדערעג ןוא ללח ןיא טקוקעג טָאה יז ,ןגיוא

 ןיוש בָאה'כ : טעטיזרעווינוא ןיא גרוברעטעּפ ןייק ןרָאפ רימָאל ,םוק ,שטיװָאמ

 !עמַאמ ,עמַאמ !יירפ !יירפ !יירפ ןענייז רימ ,לכיב ןצרַאװש ַא ,לכיב ַא

 -עגסורַא םיא טָאה עטַאט רעד :ּפערט יד ףיוא ,ןסיורד ןיא טפָאלש לוולעוו

 !זיוה ןיא ןיירַא םיא זָאל !עמַאמ ,ןיירַא םיא זָאל ! טלַאק םיא זיא'ס !ןבירט

 ...?ןפַאלקש יװ רעוװ עלַא ריא ףיוא טייטש; ...טלעוו עיינ ַא .. .עבמָאב ַא

 ןעוו ןטנעמָאמ ןעוועג ,רָאי עכעלטע טעשטומענגּפָא ױזַא ךיז טָאה עקדיירפ

 ןלַאפעגנײרַא רעדיוו יז זיא דלַאב רעבָא ,דנַאטשרַאפ ןלופ םייב ןעוועג זיא יז

 קיבייא ףיוא ןרָאװעג ליטש זיא ץרַאה קיאורמוא ריא זיב ,עילָאכנַאלעמ ַא ןיא

 ,המשנ עטקינײּפעצ ,עלעדייא ריא טכיוהעגסיוא טָאה יז ןוא

 עקלָאקָאס ןיא
 ,לוק ס'רָאטקודנָאק םעד סנַארט ַא ןיא יו ךיא רעה -- ! עקלָאקָאס --

 | !לעטשּפָא טונימ ףניפ --
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 -רעטַאעט ףיוא עזַארפ יד ןעניז ןפיוא רימ טמוק קילּפער םוצ טקנוּפ
 ןיימ ףיוא לַאזקָאװ רעקלָאקָאס םעד ןקוקוצנָא ןזייװַאב ךָאנ לעוװ'כ : ןושל
 -רעביא טינ רימ ךיז טליוו לייוורעד .עשרַאװ ןייק ענדָארג ןופ קירוצ געוו
 סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עשרעדניק עניימ ןופ םעדָאפ םעד ןעניּפש ןיימ ןסייר
 ,1906 ןופ ןרָאי יד ןיא עקלָאקָאס-קָאטסילַאיב טימ תוכייש ַא ןבָאה

3 
 -נואע רעקָאטסילַאיב רעד ןופ העידי יד ןרָאװעג ןטלַאהרעד זיא'ס ןעוו

 ןופ ּפַאטע, ןטימ ןעלוולעוו ןקישוצרעבירַא ךיז טביילק ןעמ זַא ,"טנורגרעט
 םירבח ענייז ןבָאה ,ענדָארג ןופ עמרוט רעד וצ עקלָאקָאס ךרוד קָאטסילַאיב
 ןענייז טרָאד ,דלַאװ ?רענסָאסָאל ןיא *עינַארבָאס, עמייהעג ַא ןפורעגנעמַאזוצ
 ,ּפַאטע םעד ןופ ןעלוולעוו ןגירקוצסורַא ױזַא יװ רענעלּפ ןרָאװעג טכַארטַאב

 -לטימ ַא ,עקלָאקָאס ןיא ןלעטשּפָא ךעלנייוועג ךיז טגעלפ ּפַאטע רעד
 יד) "יָאװנָאק, רעד טָאה ןטרָאד .ענדָארג ןוא קָאטסילַאיב ןשיװצ טקנוּפ
 ,סיפ יד טורעגּפָא (רעטיײלגַאב-ןטַאדלָאס

 ןעמעננָא לָאז רע זַא ,המכסה ס:נטַאט םעד טימ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא'ס
 -הרבח .גָארטסָא רעקלָאקָאס ןיא ףיוה םעד ןריקורבוצסיוא ,"דַאירדָאּפא ַא
 ןיוש ןלעוו עקירעביא סָאד .טעברַא רעד וצ ןלעטש ךיילג ךיז ןלָאז רעריקורב
 ןזָאלרַאפ ךיז לָאזמ :עקלָאקָאס ןוא קָאטסילַאיב ןופ םירבח יד ןטיירגוצ
 ...ייז ףיוא

 טקנירט סָאװ רענייא יו ,ןַאלּפ םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה עטַאט רעד
 ןָאטעג רע טָאה גנושַאררעביא סנעמעלַא וצ .יורטש ַא ןיא ןָא ךיז טּפַאכ ןוא ךיז
 טָאה רע שטָאכ ,ןַאלּפ ןטמיטשַאב םעד טיול ןסייהעג םיא טָאה'מ סָאװ ץלַא
 ןעגנירּפש םיא טסייה ןעמ ןעוו .טקעמש עיצַאריּפסנָאק יד סָאװ טימ טסואוועג
 ?ןָאטעג טשינ ןעד סע רע טלָאװ רעייפ ןיא

 -ָאס ןופ ףיוה ןרעביא ןגָארטעג ןיוש ךיז טָאה םורַא געט רָאּפ ַא ןיא
 טױל .רעריקורב-הרבח רעזנוא ןופ ײרעּפַאלק-רעמַאה סָאד עמרוט רעקלָאק
 "יזַאנ, עקיטרָאד יד טימ שימייה רעייז ןרָאװעג דלַאב ייז ןענייז ןַאלּפ םעד
 ,לשעלפ ןופ *ַאקדָאװ; קָאלשז ַא טימ ןעוועג דבכמ ייז ,(רעעזפיוא) *סעילעטַאר

 ףיוא טרַאװעג ןוא --- ןעמענוצמייהַא הנתמ ַא ,"קָאשטורק; ןצנַאג ַא טימ רעדָא
 ,ּפַאטע םעד

 לקניוו ַא ןיא ,ןסיורדניא ןענַאטשעג זיא (טערטּפָא) *?קינדָאכיװ, רעד
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 טריפעג ןטנַאטסערַא יד ןעמ טָאה ןשינעפרעדַאב עכעלריטַאנ רַאפ ,ףיוה ןופ

 רענעדָאלעגנָא ןַא טימ רעטכעוו ןשירעטילימ ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא ןיהַא

 טמַאזעג ךיז טָאה טנַאטסערַא רעד סָאװ טייצ רעד ךרוד .טנעה יד ןיא סקיב

 ןוא ןיה טײרדעגמורַא טַאדלָאס רעד לייוורעד ךיז טָאה ,"עלעקדוב, םעד ןיא

 ןעמונעג ןטנַאטסערַא יד ןופ רענייא ךיז טָאה ,"קינדָאכיווק םעד ייברַאפ קירוצ

 ןָא ןּפַאלקנָא טַאדלָאס רעד םיא טגעלפ ,"ןץ'תוכרטצהג ענייז רַאפ טייצ ליפוצ

 -ימע ןקידנרָאג ירד ַא טימ ןוא לריט ןיא סקיב רעד טימ סעינָאמערעצ םוש

 -עצָארּפ רעד ךָאנ !ןוז רעשיטניה וד ,רעכיג סע ךַאמ :ןלױפַאב םיא "ךרבש

 ,לעצ ןייז ןיא קירוצ ןרעוו טריפעגּפָא טנַאטסערַא רעד טגעלפ ערוד

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןעלוולעוו ןעװעטַארוצסױרַא ףיוא *טָאלּפמָאקק רעד

 ,"קינדָאכיװע ןכרוד ןריפוצכרוד

 עטעטנעּפעג יד .עקלָאקָאס זיב ןגָאלשרעד ּפַאטע רעד ךיז טָאה ךעלדנע

 ןופ םטיר ַא ןיא סיפ ענעלָאװשעג ערעייז טרַאשעג ןבָאה סעקינשזרָאטַאק

 ףיוא ןענַאטשעג ןענייז עקירעגיינ ןומה רענעּפָאלעגנָא ןַא ,יײרעגזַארב-ןטייק

 טקוקעג ןבָאה ייז ,עמרוט רעד וצ טריפעג טָאה סָאװ סַאג רעד ןופ ןטייז עדייב

 טָאה *סעקינּפַאטע; עטעטנעּפעג יד ןשיװצ .רעדנואוו-זייב ןפיוא טפַאגעג ןוא

 ,לוולעוו ,ןוז ןכעלקילגמוא ןייז טנעקרעד עטַאט רעד

 עטצעל יד טימ טּפעלשעגכָאנ לוולעוו ךיז טָאה טייק ַא ףיוא טנוה ַא יו

 עדייב ןופ טעוװָאקעגוצ ןעוועג זיא רע ןעמעוו וצ ,"סענַאיפור; ייווצ ךָאנ תוחוכ

 ךיז ןבָאה סָאװ ןרערט יד טשיוועג טָאה עטַאט רעד ,סיפ ןוא טנעה ןטייז

 זַא ,לעטשנָא םעד ןכַאמ טפרַאדַאב טָאה רע .ןצרַאה ןייז ןופ טולב יװ ןסָאגעג

 .רעריקורב יד ןופ םענייק טימ ןָא טינ ןיטולחל ךיז טרעק לוולעוו

 יו סיפ ענעלָאװשעג טימ ,רעטּפעשעגסיױא ןַא ערַאנ ןייז ףיוא קידנגיל

 -ַאה ןופ גנַאלק ןשיפיצעּפס םעד טרעהרעד םיצולּפ לוולעוו טָאה ,רעצעלק

 ןופ ןרעיוא יד ןיא ןעגנולקעגכָאנ םיא טָאה סָאװ ,ָאכע ןַא --- ןייטש ףיוא סרעמ

 ןּפַאלק סָאד םיא וצ ןגָארטעג ךיז טָאה רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש .,ןָא-זייוודניק

 -רַאפ טינ םיא טָאה'מ : סורג רעשימייה ,רעביל ַא רַאפ סָאװ ,סרעמַאה יד ןופ

 .טרעדנואוועג ךיז רע טָאה ? ןייז סָאד ןָאק רעװ רעבָא !ןסעג

 ןטשרע ןייז ייב דלַאב טרעלקעגפיוא םיא רַאפ ךיז טָאה שינעטער סָאד

 ךלַאב רע טָאה ףיוה ןפיוא ןעמוקסױרַא םייב .?קינדָאכיװ, םעד וצ טיזיוו

 ייז יוװ ,סניזוק ןוא סרעטעפ ענייז ,ןטַאט םעד ןופ רעמינּפ עביל יד ןעזרעד

 יז ןַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןוא סרעמַאה יד טימ טּפַאלקעג קיטומ ןבָאה
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 םוצ ןָאט וצ זָאל ַא ךיז סלוּפמיא ןטשרע ס'לוולעוו ייב .. .טינ םיא ןענעק
 טעכרוטשעגרעטנוא םיא טײלגַאב םיא טָאה סָאװ טַאדלָאס רעד טָאה ,ןטַאט
 טגלָאפ רעמָאט ,ןדייר טינ םענייק וצ רָאט רע זַא טנָאמרעד םיא ,סקיב רעד טימ
 ןרַא טינ םיא טעװ סע ןוא לעצ ןייז ןיא קירוצ ךיילג םיא רע טריפ ,טינ רע
 ..."םינותחת, יד ןיא ןָא טכַאמ רע ןעוו

 -ַאלק ַא טימ ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןענַאטשרַאפ טוג טָאה לוולעוו

 ...סעיצקורטסניא ףיוא טרַאװעג רע טָאה ץרַאה קידעּפ

 ץעטביולרעד הסיפת ןיא ןעלוולעוו וצ ןקישוצניירַא ןבױהעגנָא ןבָאה טניירפ
 קיטכיזרָאפ רעייז רעירפ ןענייז ךעלקעּפ יד שטָאכ .גרַאװנסע טימ סעקליסָאּפ
 ןיא טרעטשינעג לוולעוו טָאה ךָאד ,רעטכעוו יד ךרוד ןרָאװעג טרינעמַאזקע
 ןיא ןקַאבעגנייא ,טכוזעג טָאה רע סָאװ סָאד ןענופעג טָאה רע זיב ןטעקַאּפ יד
 ןבירשעג עלעטעצ ַא טּפַאנשרעד רע טָאה טיורב לבעל ַא ןופ עקנערָאקס ַא
 רעד ןוא רעד ןיא טקנוּפ ,גָאט םעד ןוא םעד ןיא ,ןיקטַאּפָארוק : שידיא ןיא
 ..."סופ וצ טייג רעסייק רעד ואוו, ןטרָאד ןעמענ ךיד לָאז ןעמ טעב ,העש
 רעד ףיוא רעטערב עזיול .לריט סָאד ךַאמרַאפ ןוא קינייװעניא ןיײרַא ייג
 טייטש'ס .ּפוטש ןטבייל ַא ביג ;טנַאװ רעטשרעטניה רעד ןופ טייז רעקניל
 .יונעג ץלַא וט .ךיז זָאלרַאפ עקירעביא סָאד .ןײרַא ךירק .דמַאז טימ ןגָאװ ַא
 ! טייהיירפ יד ןבעל לָאז

 םוצ ןוורענ עטגנערטשעגנָא טימ ,ןּפיל יד ףיוא הליפת רעליטש ַא טימ

 ץלַא .העש רעטמיטשַאב רעד ףיוא טרַאװעג רעריקורב-הרבח ןבָאה ,ןצַאלּפ

 ןעלוולעוו ןריפסיורַא טעוו דמַאז טימ ןגָאװ רעד : זיא ןַאלּפ רעד .טיירגעגוצ זיא

 ןוא ןיירַא ױזַא טרָאפ ןגָאװ רעד לייוו ,ןקיטכעדרַאפ טינ טעװ רענייק .ףיוה ןופ
 ַא טיירג ןיוש טייטש לסעג קיטייז ַא ףיוא .גָאט ןכרוד לָאמ עכעלטע סױרַא
 ַאדייה --- ןוא ייה םעד ןיא ןכירקנײרַא טעװ לוולעוו ,ייה טימ ןגָאװ רעסיורג
 לייורעד ךיז טעװ דמַאז ןטימ ןגָאװ רעד .ץענערג רעשיסיירּפ רעד וצ
 ןכוז ןיוש ייז ןגעמ ךָאנרעד .עגָאװערט רעד זיב ,ןסַאג יד רעביא ןּפעלשמורַא
 --- ענדָארג ןייק ןרָאפקירוצ ןסייהעג ןעמ טָאה ןטַאט םעד .גָאט ןקיטכענ םעד
 רע זַא ץורית ַא ןבָאה רע לָאז ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא יו .ייברעד ןייז טינ רע לָאז

 ,ןגָאז וצ סָאװ ןופ טינ טסייוו

 ןיא ןײרַא ,ןזיװַאב לוולעוו ךיז טָאה עגר רעטמיטשַאב רעד וצ טקנוּפ
 ךיז טיירד סקיב רעד טימ טַאדלָאס רעד ,לריט סָאד טכַאמרַאפ ןוא *טערטּפָא;
 ַא יו טלעטשרַאפ רבח ַא ןרָאי יו ךיז ןעיצ ןדנוקעס יד ;קירוצ ןוא ןיה
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 ,סעצייל יד טיירג טלַאה ןוא דמַאז טימ ןגָאװ םענעדָאלעגנָא ןפיוא טציז ,רעיױּפ

 ןוא ךעלנייוועג יו סױרַא טמוק לוולעוו ןוא לריט סָאד ךיז טנפע לָאמַאטימ

 ,לעצ ןייז ןיא קירוצ םיא טריפ רעטכעוו רעד

 ...ףיוה ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה "יוא; רעקידנסײרצרַאה ַא

 -צעל רעד ןיא : טרעלקעגפיוא טָאה לווירב טלגומשעגסיױרַא ןַא ס'לוולעוו

 ןבעל סנטַאט ןיימ ןלעטש וצ ןלעוּפ ךיז ייב טנָאקעג טינ ךיא בָאה עגר רעט

 עקיצרַאה עניימ טפַאשרַאפ םירוסי ןוא תורצ גונעג ןיוש בָאה'כ .הנכס ןיא

 -תריסמ רעייא רַאפ קנַאד ַא ...לרוג ןיימ טימ ןכַאמ םולש זומיכ ...ןרעטלע

 ןופ העש יד !םירבח ,טינ טלפייווצרַאפ ,רימ רַאפ שינעלעטשנייא רעקיד'שפנ

 ,לוולעוו -- ! טנעָאנ זיא גנואיירפַאב רעקיטליגטנַא

 עמרוט רענדָארג

 עקידלושמוא טימ טקַאּפעגרעביא ןעוועג ןענייז דנַאלסור ןיא סעמרוט יד

 עכלעוו ,ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ יד .ןענימרעט-הסיפת עגנַאל וצ ע'טּפשמרַאפ

 ךיז ןבָאה ,ןדָאװקס-סיש ןוא תוילת ןופ טעװעטַארעג םיסינ ךרוד ךיז ןבָאה

 -סָארּפ עקנַארק-שירענעוו ,ןסנָאפלַא ,םינלזג ,םיבנג טימ ןעמַאזוצ טרעגלַאװעג

 .רעכערברַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא ןקַאינַאמ-טכעלשעג ,סעקוטיט

 ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ,רעדניק עשידיא ןבָאה עמרוט רענדָארג ןיא ךיוא

 עקימורַא יד וצ ןוא ףיוה סעטויליּפ וצ .סעטַארג ענרעזייא יד רעטנוא טכַאמשעג

 ןעיירשעג-ייוו יד ןגָארטרעד טּפָא רעייז ךיז ןבָאה ,עמרוט רעד ןבעל ךעלסעג

 ןטעקַאנ ןפיוא ןסימשעג ייז טָאה'מ ,ןטנַאטסערַא עשיטילָאּפ עטקינייּפעג יד ןופ

 עכעלקילגמוא יד .טײקמַאזכרָאהעג -טשינ רעטסדנימ רעד רַאפ קלח-רעטניה

 -רעגנוה עטפָא טימ גנולדנַאהַאב עמַאזורג יד טפמעקַאב ןבָאה תונברק

 ןּפיל יד ףיוא "העובש; רעד טימ ןוא ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .סקיירטס

 ,"גרובלסילשק ןופ ?ןטסָאּפערקע יד וצ םירבח ערעייז טײלגַאב ייז ןבָאה

 עגנַאל .דנַאלסור-ףיט ןיא תוסיפת ערעדנַא יד וצ ןוא *קסווָאלוװַאּפָארטעּפ,

 "יורג םעד ףיוא סופ וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעריטרַאמ עטדימשעג ןופ ןּפַאטע

 ,ריביס ןיא רבק ןקידעבעל ַא וצ געוו ןקיל

 ןענייז גָארטסָא רענדָארג ןופ *סערונַאקא ענשוד עניילק יד ןופ טנעוו יד

 ןבָאה ןעגנוזָאל ערענָאיצולָאװער יד .ןטפירשפיוא טימ טרימשרַאפ ןעוועג
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 רעד ."ןטנַאריטרַאװקע עקידנגלָאפכָאנ יד רַאפ "תואווצ, יו טנעיילעג ךיז

 ,ןייל טימ טעטסעּפרַאפ ןעוועג זיא ,ערַאנ רענרעזייא רעד ףיוא קַאז רענעיורטש

 רעדילג ס'טנַאטסערַא םעד טקיניײּפעג ןבָאה ?םילבחמ, יד ,ןצנַאװ ןוא יילפמוא

 הנחמ רעד טימ ףמַאק רעקידנעטש רעד .טולב ןייז ןגיוזעג ןוא ןסערפעג ןוא

 ַא רַאפ לכעל עניילק סָאד ,ןכַאמוצ גיוא ןַא טימ טזָאלעג טינ טָאה סערושטש

 ןייק טינ ןוא טכיל ןייק טינ טזָאלעגכרוד טינ טָאה עילעטס רעד ייב לרעטסנעפ

 ןבָאה עטריטסערַא יד ןופ רעמינּפ יד ףיוא ןרילָאק עיױרג-שַא יד ; טפול לסיב

 .טגָאזעג-תודע םעד ףיוא

 רעד ךרוד זַא ,העידי יד טּפַאלקעגסיױא טָאה *ךַארּפשי-טנַאו, עמרוט יד

 :"טסעק ףיוא רעסייק; םוצ *טנַאריטרַאװקק רעיינ ַא ןעמוקעגוצ זיא טכַאנ

 ... ןיקטָאּפַארוק לוולעוו

 יא א
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 ןשיטילָאּפ ַא טימ (טיזיוו) *עינַאדיװס, ַא רַאפ שינעביולרעד ַא ןגירק וצ

 ןיימ יו םענייא טימ ןעז וצ ךיז טרפב ,גנירג ןעמוקעגנָא טינ זיא ןטריטסערַא

 ןליפַא --- עשַאק רעד ןיא ןעיײּפש טזָאלעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,לוולעוו רעדורב

 רעד ןגעק ןריטלָאװער ןעמונעג רע טָאה ןעמוקנָא ןייז ייב ךיילג .עמרוט ןיא

 ,(רעטכעוו-עמרוט) *סעילעטַאריזדַאנ; יד דצמ גנולדנַאהַאב רעכעלשטנעממוא

 טָאה סָאד ןעוו .ץימש ןגָארקעג ןוא *רעצרַאק; ןיא רַאפרעד ןסעזעג זיא רע

 ןיילַא) "ענשטָאנידעי, טרַאּפשרַאפ םיא ןעמ טָאה ,טסעטָארּפ ןייז טליטשעג טינ

 ,(לעצ ַא ןיא

 הריש-תבש

 רעד .גָאטײב תבש ןעמוקעגרָאפ ןענייז עמרוט ןיא ןטיזיוו עלעיציפָא יד

 ןגַאװ טינ לָאז רענייק זַא ,טרָאװ ןברַאה ןטימ טגָאזעגנָא יוו-ייס טָאה עטַאט

 ...תבש םוא ךָאנ טרפב -- עמרוט ןיא ןכוזַאב םיא ןייג וצ

 ןטימ ןפַאשרַאפ ךיז ןעמ ןָאק "תבש-גנוע; םענייפ ַא ,ןגָאז טינ ןָאק'מ ---

 -עגסיוא רע טָאה -- !קינשזרָאטַאק ַא ןוז ַא טימ ןעז וצ ךיז גָארטסָא ןיא ןייג

 .טָאברַאפ ןעגנערטש ןייז רַאפ *ץורית, סלַא תבש םעד טצונ

 עלַא טרעטשעצ טונימ רעטצעל רעד ןיא טָאה לוולעוו סָאװ םעד טיִמ
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 "פיוא רעמ ךָאנ ןטַאט םעד טָאה ,עמרוט רעקלָאקָאס ןופ ןפולטנַא וצ רענעלּפ

 ,םיא ןגעק טכַארבעג

 טכָאקעג ךיז רע טָאה -- ?ָאי ַא ,ןוז רעיירטעג ַא ? ריא טגָאז סָאװ ,ונ --

 רע ,ןעמַאמ רעד ,ןטַאט םעד טעװענַאשעג -- .גנושיוטנַא רערעטיב רעד ךָאנ

 יד ןטינשעגרעביא זנוא רע טָאה רעירפ !זנוא רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז טָאה

 וצ ךימ טריפ ןעמ ןעוו !זנוא ףיוא ןגָארקעג תונמחר לָאמַאטימ ןוא רעזלעה

 ַא ןוז ַא ןבָאה וצ רעדייא ,"הבהאב; ןעמונעגנָא סע ךיא טלָאװ ,הילת רעד

 רעמ ןעמָאנ ןייז ליו'כ ? טרעה ריא !טיױט רע זיא רימ רַאפ !קינשזרָאטַאק

 ! ןרעה טינ

 ןפַאשעג ןוא "החונמ-תבש; רעזנוא טרעטשעצ ןבָאה ןעיירעגירק עטפָא יד

 ,בוטש ןיא גנומיטש-הרוחש-הרמ ַא

 רעייז ןעמוקמייהַא טגעלפ ,ןלוש עכעלטע ןיא ארוק-לעב ַא ,עטַאט רעד

 -רב ַא ,ןפורפיוא-ןתח ַא ,לוש ןיא על'החמש ַא ןכַאמ ךיז טגעלפ'ס זַא .טעּפש

 העש רעד ןיא טקנוּפ ,ןסע שיט םוצ ןצעז וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זנוא זיא ,הוצמ

 רעדורב ןיימ ןוא ,עקשַאירַאמ רעטסעווש ןיימ ,עמרוט ןיא ןטיזיוו יד ןופ

 ןגָארטקעװַא םיא ; ןעלוולעוו ןעז ןּפַאכנײרַא ָאי תודוס-דוסב ךיז ןגעלפ ,עקייש

 עטַאט רעד זַא טיירגעגוצ ךָאװ רעד ךרוד טָאה עמַאמ יד סָאװ זייּפש לקעּפ ַא

 ןעלוולעוו ןקיש וצ טזָאלרעד טינ ןפוא-םושב טָאה עטַאט רעד .ןסיוו טינ לָאז

 ?ןיירַא גָארטסָא ןיא תבש םוא היסחרפב םיא וצ סע ןגָארט ךָאנ : עקליסַאּפ ַא

 "עג ךיז רע טָאה --- ?דמושמ םעד ןקיש ריד ךיז טליוו ךעלקעּפ-תונמ-חלש

 -ַאלּפ ָאד טרעוו סעּפע זַא טקעמשרעד טָאה רע ןעוו ,ןעמַאמ רעד וצ טעּפעשט

 ,סעציילּפ ענייז רעטניה טרינ

 טסקיש וד זַא ןסיוורעד ךיז לעוװ ךיא זַא !עקיהאל-עוויר ,סיוא רעה --

 רעצרַאװש רעד ואוו ןפולטנַא ךיא לעוװ ,וליפַא הלח לקיטש ַא "קָאניס,, ןייד

 ,הווצמ רעמ ןענידרַאפ טסעוװ ! ןקידעבעל ַא ךימ טסעז וד יוװ ,טסקַאו רעפעפ

 ױזַא יו ;"יוג-תבשג םעד ןַאפעטס וצ הלח לקיטש סָאד ןבעג טסעװ וד ןעוו

 םיא בָאה ךיא !ןפָאלש רע לָאז ױזַא ,טעבעגסיוא ךיז טָאה עלעדנוז ןייד

 ! טנרָאװעג

 םעד ןרעפטנע וצ טַאהעג ,ךעבענ ,יז טָאה סָאװ ,ןגיוושעג טָאה עמַאמ יד

 ;םיא ןופ סױרַא ןדייר םירוסי ענייז זַא טסואוועג ָאי ךָאד טָאה יז ?ןטַאט

 "ניק ערעדנַא עריא -- זנוא בילוצ תוחוכ עלַא טימ טלשטנעמעג ךיז טָאה יז

 רַאפ ןליפעג עריא טרילָארטנָאק יז טָאה 1 קידלוש ךעבענ ייז ןענייז סָאװ .רעד
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 יז ...ןעמַאמ רעד ךָאנ ןפרַאד ייז ;רענייװַאב ןוא רעטסיירט עלעיציפָא יד

 ןופ םירוסי יד :ןצרַאה ריא ןיא דנואוו עקיטולב יד ןגָארטעג קיטומ טָאה

 "רעביא טימ .רבק ןרעטסניפ ןקידעבעל ַא ןיא ןוז ןקיטכיל ַאזַא ןרילרַאפ

 סלַא טכילפ ריא טימ ןעגנַאגעגנָא יז זיא דלודעג ןוא רעיודסיוא ןכעלשטנעמ

 ,בייוו סלַא ןוא עמַאמ

 טרַאװעג טָאה רע ,עמרוט רענדָארג ןיא ןסעזעגּפָא לוולעוו זיא םישדח

 ,גרוברעטעּפ ןיא *טסָאּפערק רעגרובלסילש, םוצ *ּפַאטע;? ןַא ףיוא

 -סנעפ יד ףיוא ןגײלוצסױרַא גהנמ ַא זנוא ייב ןעוועג זיא הריש-תבש

 ,עשַאק עלעסיב ַא :ךעלעגייפ יד רַאפ גרַאװסנע ענעדיישרַאפ ,ןטסייל-רעט

 ,טנלָאשט ךעלעסיב ענעבילבעגרעביא ,טיורב ךעלצענעּפ ,הלח עלעטפייד ַא

 הריש-תבש .ךעלעגייפ טימ "סעיטס} עצנַאג ןעועג היחמ םעד טימ ןוא

 טליהעגנייא זיא ץלַא ןוא סיורג זיא טסָארפ רעד ןעוו ,טייצ-רעטניוו סיוא טלַאפ

 ןעניפעג וצ דנַאטשמיא טינ ןענייז ךעלעגייפ יד .יינש םענערָארפעגנייא ןפיט ןיא

 ךעלעבלעווש ענדיב ענייז טגרָאזרַאפ םלוע-לשדונובר רעד טָאה .זייּפש רעייז

 ,בוטש ןיא זנוא ייב טיהעגּפָא קיליוונרעג בָאה ךיא סָאװ ,גהנמ םעד טימ
 -תיב רעד ןעוו :גהנמ םעד ןופ טשּפ םעד טרעלקרעד רימ טָאה עטַאט רעד
 ןגָארטעג ךעלעבלעווש יד ןבָאה ,טנערבעג ,םיברה וניתונוועב ,טָאה שדקמה

 ַא ייז טמוק רַאפרעד .רעייפ סָאד ןשעל וצ רעסַאװ ךעלעקסיפ ערעייז ןיא

 .י.רכש

 ַא ףיוא עמרוט רענדָארג רעד טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה הריש-תבש

 .ןעלוולעוו רעדורב ןיימ טימ *עינַאדיוװס;

 רימ עקייש רעדורב ןיימ טָאה -- ןעז ךיד ליוו לוולעוו ,עקמייח ---
 ךיד ךיא לעװ ,ןסע ןכָאנ דלַאב ,תבש -- .רעיוא ןיא דוס ַא טמױרעגניײרַא

 םענ ךיא זַא ,ןגָאז םיא לעוו'כ !קנעדעג ,ןסיוו טינ רָאט עטַאט רעד .ןעמענטימ

 ,רַאװלוב םעד וצ ריצַאּפש ַא ףיוא ךיד

 םיא בָאה'כ לייוו ,טנעקעג טינ יו טעמכ ךיא בָאה ןעלוולעוו רעדורב ןיימ
 ךיא ןעוו טייצ עטצעל יד טּפיוהרעביא ;םייה רעד ןיא ןעזעג קיניײװ רעייז
 -ורב ןיימ ןקוקוצנָא טייקירעגיינ יד .ןעמוקעג לכש םוצ רעמ לסיב ַא ןיוש ןיב
 רעד ןוא בוטש ןיא ןעיירעסייר עקיד'רדסכ יד ןופ רעכַאזרוארַאפ םעד ,רעד
 ףיוא טָאה ,"גָארטסָא; ןיא קינייװעניא ןײגנירַא שממ לעװ ךיא זַא קנַאדעג
 ןיימ טפיורשעצ טָאה ןטָאט ןגעק עיצַאריּפסנָאק יד .,דחּפ ַא ןפרָאװעגנָא רימ
 ,תבש זיב ןגיוצרעד םיוק בָאה ךיא .טימעג
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 טַאהעג טשינ םלוע-לש"ונובר רעד טָאה תבש םענעי ןענװַאד ןיימ ןופ

 ןַא טימ ןוא "םלוע-ןודא; םעד וצ טבעלרעד םיוק בָאה'כ .האנה סיורג ןייק

 ןטַאט םעד טלייאעג ךיא בָאה ,ןעמעלַא טימ טינ סעּפע ליפ'כ זַא ,דיירסיוא

 טרירעגנָא טינ *עיצרָאּפ ןיימ ךיא בָאה שיט-תבש םייב .לוש ןופ ןײגוצמײהַא

 ןעגנוזעגּפָא .קלח ןיימ טימ ךיוא טעװעקַאמסָאּפ ךיז ןבָאה ךעלעגייפ יד .וליפַא

 .בוטש ןופ ןקורוצסיורַא ךיז *לַאנגיס, ס'עקייש ףיוא טרַאוװעג ךיא בָאה ,תורימז

 לקעּפ ַא טיירגעגוצ ןוא גנורעוװשרַאפ רעזנוא ןופ טסואוועג טָאה עמַאמ יד

 טשימעגניירַא רעבָא ךיז טָאה *גרטקמה-ןטש; רעד .ןעלוולעוו רַאפ גרַאוװנסע

 .ןענופעג גרַאװנסע לקעּפ סָאד עטַאט רעד טָאה קילעפוצ ןוא

 םעד רַאפ !קָאניס ןייד רַאפ הליכא יד טיירגעגוצ טסָאה ? ַאה ,ױזַא --

 וטצוּפ סָאװרַאפ --- .תולוק ענייז ןרעיוא יד ןיא רימ ןעגנילק --- ? דמושמ

 "וצ ייג ,עמרוט רעד וצ ריצַאּפש ַא ךיוא ּפַאכ ?עקייל-עוויר ,סיוא טינ ךיז

 -אלמ ! תחנ ןביילק טסעוװ ,ךיוא יג ! טסביוא-תבש ףיוא קָאנעב ןייד וצ טסַאג

 לקעּפ עצנַאג סָאד ןפרָאװעגסױרַא ןוא ריט יד ןָאטעג-ןפע ןַא רע טָאה החיצר

 עדנוקעס ַא ןיא ; יינש ןרעביא ןטָאשעצ ךיז טָאה גרַאװנסע סָאד ; סַאג רעד ףיוא

 ךיז ןוא "הדועס; רעד ףיוא ןָאטעג-ףרָאװ ַא ךעלעגייפ הנחמ ַא ךיז ןבָאה

 ."תבש-גנוע; ן'תמא םעד טימ טקיווקעג

 "עינאדיווס ,, יד

 וצ סָאג עקסיײצילָאּפ רעד ףיוא ןעמוקעגוצ ןענייז ךיא ןוא עקייש ןעוו

 לסיב שּפיה ַא רעיוט םייב טרָאד טלמַאזרַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז ,עמרוט רעד

 -טָאטש רעד זַא ,טרַאװעג טָאה'מ ,עקירעגיינ םתס ןוא טניירפ ,םיבורק : ןשטנעמ

 העש עטמיטשַאב יד :ייווצ ןגָאלשסיױא לָאז עדײבעג-טשטָאּפ רעד ףיוא רעגייז

 םלוע רעטלמַאזרַאפ רעד .,עטנעָאנ ערעייז טימ *טיזיווע ןטביולרעד םעד רַאפ

 םעד וצ ןסיב ערטסקע ןַא -- ןטנַאטסערַא יד רַאפ ךעלקעּפ ןגָארטעגטימ טָאה

 -ַאמ ,קַאבַאט ,עקמָאקַאל ַא ,טטכעקעג לסיב שימייה ַא ..."טסעק םענָאיזַאק;

 .עיזיווער עכעלטנירג ַא ןייגכרוד טזומעג רעירפ ןבָאה ךעלקעּפ יד .עקרָאכ

 יוו-ייס םיקלח עטסערג ןוא עטסעב יד ןענייז ,ןטעקַאּפ יד ןרינעמַאזקע םייב
 ייז גָאלקרַאפ ייג ןוא -- סעילעיטַארעזדַאנ ענעסערפעגנָא יד וצ ןעמוקעגנָא

 ..."ףקות-הנתנו; ןרַאפ
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 -ינוא עצרַאװש ןיא סעילעיטַארעזדַאנ ייווצ .טנפעעג ךיז טָאה רעיוט רעד

 טרעזייבעג ךיז ,"ןקסוּפָארּפפ ענעבעגעגסױרַא יד ןעמונעגּפָא ןבָאה ןעמרָאפ

 ,רעלענש סָאװ ןייגצניײרַא ףיוא טּפוטשעג ךיז ןבָאה סָאװ רעכוזַאב יד ףיוא

 ."טיזיווע םעד רַאפ ןטונימ עטלייטעגוצ יד ןופ עגר ַא ןרילרַאפ וצ טינ ידכ

 ךרוד ןעקייש רעדורב ןיימ טגלָאפעגכָאנ ךיא בָאה םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ

 יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ואוו ,רעמיצ םעד וצ ףיוה-עמרוט ןסיורג םעד

 ,"סעינַאדיװס}

 ,טנעוו עטעװעקַאילבעגּפָא עיורג טימ ,רעמיצ רעטּפמודרַאפ רעגנַאל רעד

 -טָאשער; עלעיצעּפס טימ טמױצעגּפָא ,ןלייט יירד ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא

 טנַאטסערַא םעד טרעדנוזעגּפָא טָאה "הציחמ , יד-טָא .(ןצענ ענעטָארד) "סעק

 רעד ןופ טייצ עצנַאג יד ךיז ןבָאה *סעקטָאשער, יד ןשיווצ .רעכוזַאב יד ןופ

 רָאנ לָאז ןעמ זַא ,גיוא ןַא ןטלַאהעג ןוא רעטכעוו טײרדעגמורַא *עינַאדיוװס;

 ,ןייטשרַאפ ךיוא ןלָאז ייז ידכ שיסור ףיוא ןוא םינינע עטביולרעד ןגעוו ןדער

 ןגַארפ ןופ תולוק ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעמיצ ןטקַאּפעגנָא ןגנע םעד ןיא

 זיב .ןייועג ןופ ןכורבסיוא עקידמיצולּפ טימ טשימעגסיוא ,סרעפטנע ןוא

 טרָאװ ןדעי טזומעג ןעמ טָאה ,טגָאז'מ סָאװ ןסױטשנָא טנָאקעג ךיז טָאה'מ

 רעטכעוו יד ,לָאמ עכעלטע ןעיירשרעביא ןוא ןרזחרעביא עזַארפ רעדעי ןוא

 למוט רעמ ךָאנ ןגָארטעגוצ ןבָאה ןעגנוקרעמַאב עשיטסַאקרַאס ערעייז טימ

 ,רעכוזַאב יד ןוא ןטנַאטסערַא יד ןשיווצ ןעיירשעג ןוא ןדלַאוװעג יד וצ

 ןקידנעקניטש ַא טימ רעטכידעג ןרָאװעג זיא טפול עקידנקיטש יד

 רימ טָאה'ס ,ּפָאק םעד טעדַאשטעג ןוא טלביאעג רימ טָאה סָאװ ,חיר ןקיסייווש

 ןכערב ןעמענ ןופ ןטלַאהעגנייא םיוק ךיז בָאה ךיא .ןגיוא יד רַאפ טלדניוושעג

 ! עקמייח : ןעמָאנ ןיימ טרעהעג ךיא בָאה תושלח ןיא יוװ .לַאג רענירג רעד טימ

 ,טריגַאער טינ בָאה'כ ! עקמייח

 ,טקעוועג ןוא טעקרוטשעג עקייש רימ טָאה -- לוולעוו ,לוולעוו זיא טָא --

 -סערַא עיורג יד ןיא ןָאטעגנָא ,ןַאמ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה לריט קיטייז ַא ןופ

 רע זַא ,ןלױפַאב םיא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא רעטכעוו ַא .רעדיילק עקסטנַאט

 טָאה --- !לוולעוו .זנוא ןגעקטנַא *עקטָאשער; רעד ייב ןלעטשקעװַא ךיז לָאז

 ! לוולעוו --- .ןפורעגסיוא עקייש

 "עג טינ ךיז ךיא בָאה -- ?רעדורב ןיימ ? לוולעוו זיא ָא-רעד-טָא --

 רעכעלקערש ַא ,תועט ַא סעּפע ןייז זומ ָאד .ךעלגעמ טינ זיא'ס ! ןיינ --- טביולג

 ;םינַּפ ןטרַאצ ס'נַאמנגנוי םעד ןיא ןסעגעגנייא ךיז ןבָאה ןגיוא עניימ ! תועט
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 ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה טלַאטשעג ןטרעצעגסיוא ןייז ףיוא רילָאק-סקַאװ רעד

 ןטרעגָאמעגסיױוא ןייז ףיוא רעדיילק עקסטנַאטסערַא ענייז ןופ רילָאק םעד טימ

 יּפָא ןייז ןופ טײקטעקַאנ יד טקעדעגוצ טָאה עקצימ עקידכעלייק יד ,רעּפרעק-

 "עג עטעשזירטסענּפָא ענייז ןופ תוירזכַא יד טלעטשרַאפ ןוא ּפָאק ןטלָאגעג

 ןיא טּפַאזעגנייא ךיא בָאה םישוח עשירעדניק עניימ עלַא טימ .רָאה עטלזיורק

 סָאד ןצרַאה ןיא רימ ייב טצירקעגנייא ןוא טלַאטשעג ס'רעדורב ןיימ חומ ןיימ

 ,עמרוט ןיא *טיזיווק ןטשרע ןיימ תעשב ,רעדורב ןכעלקילגמוא ןיימ ןופ דליב

 ,טעשטסַאלעג ךימ ,רימ וצ טלכיימשעג ןגיוא עקיטומטוג ענייז ןבָאה שיטָאנּפיה

 -רעבירַא ןבָאה רעדירב עניימ סָאװ ,סנטייוו רעד ןופ טשוקעג ןוא טסיירטעג

 טרעהעג טינ ךיא בָאה ,"סעקטָאשערפ יד ךרוד ןרעדנַא םוצ רענייא ןגירשעג

 .ןענַאטשרַאפ טינ ןוא

 "ירב עצרַאװש ייווצ יו טסַאפעגנייא ,ןגיוא עצרַאװש עסיורג ס'לוולעוו

 .רעייפ ןשילרעטסיוא ןַא טימ טלקניפעג ןבָאה ,רעכעל עניורב עפיט ןיא ןטנַאיל

 ,גנובעגרַאפ ןוא טייקכעלטרעצ טימ ,תונמחר ןוא תומימת טימ טניישעג ןבָאה יז

 ,רעריטרַאמ ןטרינגיזער ַא ןופ עביל עטצענערגַאבמוא יד טלגיּפשענּפָא ןבָאה ייז

 "מוא ןַא .טייהשטנעמ רעד ןופ ןייזליואוו םעד רַאפ בירקמ ןרעג ךיז זיא סָאװ

 ןבָאה ןרערט עסייה ןוא ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ רימ טָאה ליפעג ךעלביײרשַאב

 | | ןקַאב עניימ טירבעג

 -סימ םעד ןופ טײטַאב םעד ןפיירגַאב טנעקעג טינ ךיא בָאה דניק סלַא

 ןבעל .ַא טגלָאפרַאפ ךימ ןבָאה סָאװ ,ןגיוא ס'רעדורב ןיימ ןיא לרעייפ ןשיט

 יי | ,גנַאל

 לא

 עקייש ךימ טָאה ,עמרוט ןיא *טיזיווק ןכעלסעגרַאפמוא ןצרוק םעד ךָאנ

 טעב ןיא ןגעלעג ןיוש זיא עטַאט רעד .קעװַא ץעגרע זיא ןוא םייהַא טריפעגוצ

 עמַאמ יד .ןסע ןכָאנ גָאטײב תּבש ןעוועג זיא רעגייטש ןייז יו ,ןפָאלשעג ןוא

 -עגסױרַא ןבָאה עקווַאלס ןוא עקשַאירַאמ ; סעפעג יד טימ טערָאּפעג ךיז טָאה

 -עגניירַא טָאה עקטָאמ .טעּפילכעג ןוא זענ יד טציינשעג ,רעטסנעפ ןופ טקוק

 ."ישפנ יכרבק טגָאז רע זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג ןוא רודיס ַא ןיא טקוק

 טימ ןגָאלשעג ךיז ןוא ךעלעגייא ענעפָא טימ עלעגיוו ןיא ןגעלעג זיא ע'לחר

 ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא ?ןעמַאמ רעד ןעשטוקרעד טציא יז לָאז יצ : העד רעד

 ךיז טָאה .,ןעלוולעוו טימ *עינַאדיװס; רעד ףיוא ןענירטנַא ןיימ ךָאנ דלַאב זַא
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 -ץטַאט ןשיווצ "המחלמ; ע'תמא יד בוטש ןיא טרעקַאלפעגרעדנַאנַאפ טשרע

 ,עמַאמ

 ךיא בָאה ,הלילח ,ןטַאט םעד ןקעוואוצפיוא טינ ,רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא

 -עטסניפ ןוא טנעה יד ףיוא ּפָאק ןיימ טנעלעגנָא ,עלעקניוו ַא ןיא טקוררַאפ ךיז

 ךיא ןיב קידנציז ױזַא ,עלעצרעה טקיטייוועצ ןיימ טמעלקעג ןבָאה תובשחמ ער

 ךימ טָאה העש רָאּפ עטצעל יד ןיא גנובעלרעביא יד .ןרָאװעג ןפָאלשטנַא

 .תומולח עזייב טימ טגלָאפרַאפ

 ,ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה עווקרעצ רעשיסור רעד ףיוא ןקָאלג עוויסַאמ יד

 יד .טזָאלעצ ךיוא ךיז ןבָאה ןגעקטנַא לָאיטשָאק ןשילױוּפ ןפיוא ןקָאלג יד

 .טעבעגיטכַאנ וצ עקיביולג ערעייז ןפורעג ןבָאה ןעגנַאלק עזעירעטסימ

 ןכעלבעל ןטימ *קַאל; םענעמייל םעד ןעמונעגסױרַא טָאה עמַאמ יד

 ןליטש וצ ,ייט זָאלג ַא ןטַאט ןרַאפ ןסָאגעגנָא ,סענערעּפ יד ןשיווצ ןופ רעסַאװ

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא םילכאמ עפרַאש עקיד'תבש יד ךָאנ טשרָאד םעד

 ,טייקמַאזקרעמפיוא לסיב ַא ןרעדָאפ ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,ןע'לחר

 יד טרירָאנגיא ,רעסַאװ-לגענ ןסָאגעגּפָא ,ןענַאטשעגפיוא זיא עטַאט רעד

 רעד טימ ןָאטעג-ץעז ַא ! החנמ : ןָאטעג-עשטרוב ַא ,שיט ןפיוא ייט עטיירגעגוצ

 ,סױרַא זיא ןוא ריט

 טעוו'ס זַא ,טנכערַאב ךיז ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה ךיא ןוא עקטָאמ

 -סױרַא ןיירַא לוש ןיא ןייג ךיילג ןלָאז רימ זַא ןדייב זנוא רַאפ רעכיילג ןייז

 םעד וצ קידנעמוקוצ ."החונמ-תבשק רעזנוא ,"הכלמ-תבשג רעד ןטיײלגַאבוצ

 ,חסונ-החנמ רעד קינייװעניא ןופ ןגָארטעג ןיוש ךיז טָאה ,"לודגה םדאדייחע

 יד ןופ גנַאלק-ןקָאלג םעד ןביױטרַאפ וצ טכוזעג ןטלָאװ םיללּפתמ יד יװ

 ."סעלפיט;

 ֿפַאטע רעד

 עקיד'ארומ ַא .םילכ עלַא ףיוא טליּפשעצ טסָארפ רעד ךיז טָאה טכַאנייב

 יד ןעלקיוו סָאד ןפלָאהעג טינ טָאה'ס .רעדילג יד טפייטשעג טָאה טלעק

 ,רעגעלעג ןפיוא ףתוש ןיימ וצ טעילוטעג ךיז בָאה ךיא .ךיז םורַא סערדלָאק

 וצ ךיז טריבורּפ ןוא ךיז וצ ערדלָאק יד טּפעלשעג .עקטָאמ רעדורב ןיימ

 טגיוורַאפ זנוא ןוא טלעק יד טגיזַאב ךעלדנע טָאה טייקדימ יד .ןעמערַאװרעד

 .ףָאלש ןפיט ַא ןיא
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 ערעזנוא ןיא ץעז רעקרַאטש ַא טָאה טכַאנ רעד ןופ ן'העש עטעּפש יד ןיא

 -ביוה ַא ןוא טקעוװעגפיוא ןעמעלַא זנוא רעטסנעפ יד ןופ סנדָאל עטכַאמרַאפ

 | ;סרעגעלעג יד ןופ ןָאטעג

 -עּפָאסרַאפ רעטנַאקַאבמוא ןַא טָאה --- !ףיוא ייטש ! עקייש ,עקייש ---

 רעייא טריפ'מ --- .רעטסנעפ ענערָארּפרַאפ יד ךרוד ןעירשעגניירַא לוק רעט

 !ףיוא טייטש ! רתלַא 'ר !רתלַא 'ר !לַאזקָאװ םוצ "ּפַאטע; ןטימ ןעלוולעוו

 ! ןוז רעייא קעװַא טקיש'מ

 זיא'ס סָאװ ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא רערעדעי טָאה עכָאטַאמוס רעד ןיא

 ,סַאג ןיא ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג רָאנ

 ךָאנ רעגַאב ַא ,רימ ןיא טקעװרעד ךיִז טָאה גנַאלרַאפ רעקידלַאװג ַא

 -רעטנורַא ןיב ךיא ,ןגיוא ס'לוולעוו רעדורב ןיימ ןיא ןקוקוצנײרַא לָאמ ןייא

 ,ןזיוה רָאּפ ַא ס'עקטָאמ ךיז ףיוא טּפעלשעגפױרַא ,רעגעלעג ןופ ןעגנורּפשעג

 -רעביא ןוא ןשַאמַאק עטלַא רָאּפ ַא ס'נטַאט םעד ,עקרוב ערעווש ַא ס'עקייש

 טזָאלעג ךיז ךיא בָאה בוטש ןיא ןיילַא ענייא עלעגיוו ריא ןיא ןע'לחר קידנזָאל

 רעד וצ סַאג ענרָאבָאס ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,יינש ןפיט ןיא ןעשזדָארב

 ,סַאג (עװָאדַאס) יקסָאיװַארומ וצ ןפָאלעג ןשטנעמ ןענייז ןטייז עלַא ןופ .עמרוט

 רעד וצ זיב ןפָאלעגכָאנ ךיא ןיב םעטָא ןָא .עיצנַאטס-ןַאב רעד וצ טריפ סָאװ

 -סיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ןטרָאד ,"עקלַאכירב, רעד ןגעקטנַא ,*טשטָאּפ,

 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןדיא ,ןטסירק :רַאוטָארט ןטייז עדייב ףיוא טלעטשעג

 טפרַאדַאב טָאה סָאװ ,*טרָאּפסנַארט; םעד קידנקוקסיוא ּפעק ערעייז טקערטש

 ,טקנוּפ םעד ןייגייברַאפ

 ףיוא ןלַארטש עטלַאק טקישעג ןוא הביבס יד ןטכױלַאב טָאה הנבל עלופ ַא

 ןבירעג ןבָאה עקינייא ,םלוע םענערױרפרַאפ-בלַאה םעד ןופ רעמינּפ עטיור יד

 ןייא ןופ טצנַאטעגרעטנוא ןבָאה ערעדנַא ,יינש טימ זָאנ יד ןוא ןרעיוא יד

 "ױזַא ןוא טסורב רעד רעביא טנעה יד טימ טּפַאלקעג ,ןטייווצ םעד ףיוא סופ

 ןופ ןגָאלשעג טָאה ערַאּפ עטכידעג ַא ,ןעמערַאװרעד וצ ךיז טכוזעג םורַא

 ,טפול רעד ןיא ךיור ַא יו טלקייקעג ךיז ןוא רעליימ סנעמעלַא

 ! ןעמוק ייז ! ןעמוק ייז : סַאג יִד טשרעהַאב םיצולּפ טָאה טייקליטש-טיוט ַא

 ! רעקיצרעהמערַאב טָאג ,גנונַאּפש טימ טעשטּפעשעג ןּפיל ןבָאה ---

 : סנטייוו רעד ןופ ןגָארטרעד ךיז טָאה ןטייק ענרעזייא ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 םענעריורפרַאפ ףיוא טירט-סופ ןופ ןעשזָארב ַא ....גנַאלק-גנילק ,גנַאלק-גנילק

 ןוא רעקרַאטש ,רעטנענ ןוא רעטנענ ...שזמָארכ ,שזמָארכ ,שזמָארכ  יינש
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 ,שזמָארכ .גנַאלק .ןרעיוא עניימ וצ ןעגנַאגרעד ןעגנַאלק יד ןענייז רעקרַאטש

 ואוו ץַאלּפ סָאד טכיירגרעד טָאה עיסעצָארּפ יד רעדייא ךָאנ ,גנַאלק .שזמָארכ

 .רימ םורַא ןכָארבעגסיױא הללי עכעלקערש ַא ןיוש טָאה ,ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ןיימ טרעכעלעג ןוא טלעטשעג רעױּפַאק רימ ךיז ןבָאה ּפָאק ןפיוא רָאה יד

 -עגנייא ןייצ יד טימ ךיא בָאה ךיז ןרילָארטנָאק וצ .ןעלדָאנ עפרַאש יװ חומ

 טליפעגנָא טָאה טייקיסילפ עטיור ,עסיז ַא :ּפיל עטשרעטנוא ןיימ ןסיב

 ןופ ןעגזַארב ןוא ןכליה סָאד .עדרָאמ ןיימ ףיוא ןענורעצ ךיז ןוא ליומ ןיימ

 ןוא ןענייו סָאד .רעקידנצלירג ךָאנ ,רעקרַאטש ךָאנ ןרָאװעג זיא ןטייק יד

 עניימ ייברַאפ .רעקיליורג ןוא רעקידנסײרצרַאה ןרָאװעג זיא רימ םורַא ןגָאלק

 :דליב ךעלרעדיוש ַא ןעלקיװטנַא וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןגיוא

 ,"ּפַאטע; ןטימ טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,*יָאװנָאק, ןופ ןטַאדלָאס עּפורג ַא

 עטרעּפמולעגמוא ,ןלעניש עגנַאל טימ טצלעּפעגנָא : סיוארָאפ טרישרַאמ ןבָאה

 ,ןרעױא יד רעביא סעמשטוק ענרעטופ עסיורג ,לוויטש יד רעביא סעקילָאװ

 סעקשטנעה עבָארג ןיא טנעה ,ּפָאק ןרעביא *ןקילשַאב, טימ ןדנובעגרעביא

 ןטַאדלָאס יד .ןטענָאיַאב עטזױלבטנַא טימ ןסקיב ענעדָאלעג ןגָארטעג ןבָאה

 -וצּפָא :טנרָאװעג ןבָאה ןוא עטלמַאזרַאפ יד ףיוא ןסקיב יד טליצעג ןבָאה

 !ןרעטנענרעד טינ ךיז !ןטערט

 ךיז ןבָאה דרַאגנַאװַא ןקסטַאדלָאס םעד ןופ הרוש רעטשרע רעד ךָאנ

 ןיא ,ןרוטַאקירַאק עשירטנעצסקע ןופ ןעזסיוא ןַא טימ ןטעוליס טּפעלשעגכָאנ

 ...ןשינעפעשַאב עקידעבעל עזָאלספליה ןופ טלַאטשעג

 -ַאפ ןוא סערדלָאק עטרעכעלעצ ןיא טליהעגנייא ,סנקור ענעגיובעגנייא

 טימ טלקיװעגמורַא רעזלעה ןוא ּפעק ;ןרילָאק ענעדישרַאפ ןופ סעליישט

 -ינָא טימ טײרדעגמורַא סיפ עפייטש :סעטַאמש ןוא רעכיט ענעסירעצ ,עטלַא

 ףיוא ןטעלסַארב ענעלָאטש .קירטש טימ טלקיװעגמורַא ,סעטנַארט ןוא סעצ

 טעטנעּפעג ןבָאה ,ןטייק ענרעזייא ערעווש ןיא טעװָאקעגניײא ,סיפ ןוא טנעה יד

 .עקטסַאּפ רענרעזייא ןַא ןיא יוװ ,"ּפַאטע , םעד ןסָאלשעגניײא ןוא

 טימ ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא עיסעצָארּפ עשיגַארט יד

 ץנַאלג רעד .דרעפ ףיוא ןקַאזָאק טימ ןוא -- סופ"וצ ןרַאדנַאשז עטנּפָאװַאב

 טָאה סעקיַאגַאנ יד טימ ןעשטשָאװכ סָאד ןוא ןדרעוװש עקנַאלב ערעייז ןופ

 ענעקָארשעצ יד !ןרעטנענרעד ךיז ןגַאװ טינ !ּפָא ךיז טקור : טעשַארטסעג

 ַא יו ,ןטניה ןופ טגָאיעג ייז ןוא *ּפַאטע; םעד ןבירטעגרעטנוא ןבָאה דרעפ

 ,(זוה-טכַאלש) *עניָאבא רעד וצ ףָאש ענדולב עדַאטס
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 בָאה'כ .טפַאגעג ןוא רַאוטָארט םוצ רעטדימשעגוצ ַא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 סיפ יד רימ טּפעלק ןוא בייל ןיימ טצענ טיײקסַאנ עמערַאװ ַא יו ,טליפרעד

 ...לָארטנָאק םעד ןרָאלרַאפ ךיא בָאה קערש רַאפ ...ןזיוה יד וצ

 קנילפ .םלוע ןשיוצ ןופ ןָאטעג סיר ַא םיצולּפ ךיז טָאה רוגיפ עשלדיימ ַא

 קידנלַאפוצ ןוא ןטַאדלָאס יד ןשיווצ טּפוטשעגכרוד ךיז יז טָאה ץַאק ַא יו

 :שירעטסיה טעװעדלַאװגעצ ךיז יז טָאה ,םיתמ עקידעבעל יד ןופ םענייא וצ

 -קירוצ לַאטורב יז ןבָאה ןרַאדנַאשז ייווצ *!לוולעוו רעדורב ןיימ ! לוולעוו;

 ןיימ ףיוא טלגָאהעג ןבָאה ץימש עקידרעייפ ןוא קָאטשניר םוצ טרעדיילשעג

 .רעּפרעק ס'עקווַאלס רעטסעווש

 ,היוול רעקידעבעל רעד ךָאנ טּפעלשעגכָאנ ךיז ךיא בָאה רעטרעווילגרַאפ ַא

 ּפָאק ןיימ ןסירעג .רעדורב ןיימ ףיוא קילב ןטצעל ַא ןּפַאכ וצ טכוזעג בָאה'כ

 -ּפַאטע, יד רעבָא .ןגיוא ס'לוולעוו טכוזעג ןוא ןומה ןקידנּפוטש םעד ןשיוצ

 רַאפ .דרע רעד וצ טזָאלעגרעטנורַא ּפעק יד ןטלַאה טזומעג ןבָאה "סעקינ

 רעדָא עקיַאגַאנ ַא טימ ץימש ַא ןגָארקעג דלַאב ייז ןבָאה ּפָאק ןטימ יירד רעדעי

 ,סקיב רעד ןופ דַאלקירּפ םעד טימ ץעז ַא

 -רַאפ ןבָאה ייז ;ןרַאדנַאשז עשירפ טרַאװעג ןיוש ןבָאה לַאזקָאװ םייב

 ןדלַאװעג יד ןוא ןענייוועג יד .ןייג רעטייוו טזָאלעג טינ ןוא םלוע םעד ןטלַאה

 -ברודַא ךיז ןעגנולעג זיא רימ .ןייטש ַא ןריר טנעקעג ןבָאה רעטיײלגַאב יד ןופ

 טינ ךיז ןבָאה ןרַאדנַאשז יד זַא ,ןייז ןָאק'ס ."ןָאדרָאק, םעד ךרוד ןרַאשוצ

 רעהעג ךיא זַא ,טניימעג יאדװַא ןבָאה ייז ,לגניא םעניילק ַא ףיוא טקוקעגמוא

 "עגמורַא דימת ךיז ןבָאה ךעלגניא סנעמעוו ,תוחּפשמ-רעטעברַאזןַאב יד וצ

 ,לַאזקָאװ ןפיוא טיירד

 "ייטש ,ךיא בָאה סענרעטמַאל עטרעכיוררַאפ יד ןופ ןייש ןלעקנוט םייב

 טקוקעגוצ ךיז ,עמרָאפטַאלּפ רעד ףיוא ּפולס ַא רעטנוא טעייטרַאפ קידנע

 ,הרוחס רעקידעבעל רעד ןופ ןדָאלנָא םוצ המיא טימ

 ךרוד ,ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעדער ןוא ןרָאסער עשידָאמטלַא ,עכיוה ףיוא

 -ָאט ענרעצליה ,עסיורג ,ןסלער עטגיילעגסיוא יד ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 עטעטַארגעג ,עניילק יד ןופ .רעכעד עטקעדַאב יינש טימ סענָאגַאװ ענרַאװ

 -זייא עסייוו ,עגנַאל ,עניד ןופ ןעייר עצנַאג ןעגנַאהעגכָאנ ןענייז ךעלרעטסנעפ

 -לעטשעגסיוא ,טכיל-טייצרָאי תורוש עגנַאל יו ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .ךעלטכיל

 טעּפַארדעג ךיז ןבָאה ןרישזַאסַאּפ עשיגַארט יד .*ירדנ-לכ, וצ לוש ןיא עט
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 ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ןוא סענָאגַאװ יד ןיא גנַאגניירַא םוצ ךעלּפערט יד ףיוא

 ,ללח ןרעטסניפ ,ןטלַאק ןיא

 ךיור ןצרַאװש ןופ שימעג ַא ,וויטָאמָאקָאל םעד ןופ ףייפ רעקידנצלירג ַא

 -קַאװ ַא טימ ןריר ןעמונעג ךיז ןבָאה סענָאגַאװ יד ןוא -- ערַאּפ רעסייוו ןוא

 ,סעניש ענעריורפעג יד ףיוא זָאװַארַאּפ ןקידנּפעלש ןופ םטיר ןקידנעל

 דלַאב זיא סָאװ ,דיל ַא ןגיוצרַאפ עמיטש עקידנגנילק ַא טָאה לָאמַאטימ

 עלַא ריא ,ףיוא טייטש; :סענָאגַאװ ערעטסניפ עלַא ןיא ןרָאװעג טּפַאכעגפיוא

 ; טיירדעג רעדער יד ךיז ןבָאה רעלענש ןוא רעלענש *...!ןפַאלקש יװ רעוו

 טָאה'ס ;טפייפעצ "זָאװַארַאּפ, רעד ךיז טָאה רעקידנצלירג ןוא רעקרַאטש

 ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזעג עקידרעייפ סָאד ןכליהרַאפ טנעקעג טינ רעבָא

 ןיא טקירדעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעגניפ ענעריורפרַאפ עניימ .ןעלמיה יד וצ

 סָאװ ,לּפמעל עטיור סָאד טגלָאפעגכָאנ ןבָאה ןגיוא עניימ ,"סעקַאלוק, ייווצ

 ,"ןָאלַאשע;ק םעד ןופ עדנע יד ןטייוו ןופ טנכייצעג טָאה

 ,יױרפ עקשטיטלַא ןַא .ןרעיוא עניימ .טכיירגרעד טָאה ןעיאו רענדָאמ ַא

 -עמ ךיז טָאה יז :ינק יד ףיוא ןענַאטשעג זיא ,סעטַאמש ןיא טלקיוועגנייא

 -טַאלּפ רענרענייטש רעד ןָא ןרעטש ןטימ ןגָאלשעג ךיז ןוא ט'מלצ'עג שינַאכ

 -סָאהע :זלַאה ריא ןופ טלכרָאכעג ךיז טָאה ןעווער קיד'הנושמ ַא .עמרָאפ

 ,רעטָאפ ןופ ןעמָאנ ןיא ! יָאלימָאּפ ידָאּפסָאה ! ןוז ןיימ ! ןוז ןיימ ! יָאלימָאּפ ידָאּפ

 !יָאלימָאּפ ידָאּפסָאה ! ןוז ןיימ ץישַאב ! םיא ץישַאב ,טסייג ןקיליײה ןוא ןוז ןופ

 ,..?לָאלימָאּפ ידָאּפסָאה



 7 לטיּפַאק

 קריצ סיווָארוד

 ץוח ,םוקילבוּפ ַא רַאפ טירטסיורא רעטשרע ןייי 7

 ןטרעצנָאק יד ףיוא ןוא ררושמ סלַא לוש רעסיורג רעד ןיא א

 -ערַא) *שזעינַאמ/ ןיא טכַאמעג ךיא בָאה ,"ןקותמ-רדח; ןיא

 ,קריצ ס'ווָארוד ןופ (ענ

 זַא ,סעיינ יד ןדלָאמעג ןבָאה ןשיפַא ענעלָאמעג עסיורג

 .ןליּפש-טסַאג ףיוא טמוק "ץעינירעווז, ןוא קריצ רעטמירַאב-טלעוו ס'װָארוד

 ,רעדניק טכוז'מ זַא ,ןרָאװעג-ריואוועג רימ ןענייז רָאכ ןופ עיציטעּפער ַא ייב

 -קעּפס ַא ,"ליּפש-עמימָאטנַאּפ, רעלעיצעּפס ַא ןיא ןעמענלײטנָא ןלָאז סָאװ

 ןעמ טגירק החריט רעד רַאפ .רעדניק ןופ טריפעגכרוד טרעוװ סָאװ ,לקַאט

 ,טנװָא ןַא סעקיּפָאק ןעצ

 ןעגנַאגעג טשינ רעכיז זיא סָאד ,סעקיּפָאק ןעצ יוװ סעקיּפָאק ןעצ ,אלימ

 טשינ ןוא *ערהירצי; םעד ןייטשייב ןעמ ןעק ױזַא יו :רקיע רעד .סופוצ

 ןיש בָאה ךיא עכלעוו ןגעוו ,תויח עדליו עקידעבעל טימ קריצ ַא ןקוקנָא

 ? סעקניטרַאק יד ףיוא זיולב ןעזעג ןוא ךעלכיב יד ןיא טנעיילעג

 "לדַאירדָאּפ, לקיטש ַא ןעמונעגנָא טקנוּפ עטַאט רעד טָאה לזמ ןיימ ףיוא

 ןייטשייב טנעקעג טשינ ךיא בָאה .(ענדָארג ןבעל עלעטעטש ַא) ןיקצַאּפַאס ןיא

 -מיררושמ ךָאנ טימ ןעמַאזצ קעװַא ךיא ןיב ןסיוו סמענייק ןָא ןוא ןויסנ םעד

 ,קריצ ןיא *ַאמשזַאגנַאק םעד ןעמענוצנָא ךעל

 יָאנ; םעד ןגעקטנַא טקנוּפ ןענַאטשעג זיא עדייבעג-קריצ רענדָארג יד

 "עג ךיז טָאה טנגעג רענעי ןיא .(רעטַאעט רעשיטָאטש) *רעטַאעט יָאקסדָאר

 ַא -- "עקלַאכירב, יד ,(ןטרָאג רעשיטָאטש) "דַאס יָאקסדָארָאג; רעד ןענופ

 םענרעצליה ןסיורג םעד ןיא .טנגוי רעד רַאפ ץַאלּפ-?עינַאדיװס, רערעלוּפָאּפ

 ףיוא רעדָא ,שיסור ףיוא רעטַאעט שידיא טליּפשעג ךיוא ןעמ טָאה ןינב-קריצ

 .(ןעוועג ןַאד זיא רעגייטש רעד יװ ,שטייד-שיסור) *יקצעמעינ-יקסור;

 -עגפיוא ןעוועג ןיוש ןענייז קריצ םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ ןעוו

 לעסורַאק רעטרילָאק ַא .םורַא ןוא םורַא ךעלדייב ענעטנווייל עסיורג טלעטש

 -ליה יד ףיוא קידנטייר טײרדעגמורַא ייז ןוא רעדניק ןעמונעגפיוא ןיוש טָאה
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 -מיטשעג-שלַאפ ַא ןופ קיזומ-רעמָאינצַאק רעד ןופ טײלגַאב ,ךעלדרעפ ענרעצ

 "עמ עקיבלעז יד טליּפשעגרעביא רעהפיוא ןָא טָאה סָאװ ,עקנירעטַאק רעט

 ..."ַאקולזַאר יט ַאקולזַאר ,, לדיל ןשיסור ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ עידָאל

 ץלַא יד טימ רענעגעוו יד ןדָאלעגסיױא ןבָאה עטלעטשעגנָא-קריצ יד

 טעקסַאטעג טָאה'מ ;(גנולעטשרָאפ) ?עינעילװַאטסדערּפ, רעד וצ םירישכמ

 "עג ןבָאה תויח יד ,טעגזַארבעג ,טרעמַאהעג ,סנטסַאק עצנַאג טּפעלשעג ןוא

 ,דירַאי ַא ףיוא יװ טכָאקעג ןוא טשיורעג טָאה'ס ,טעווער

 ןבָאה סָאװ ,ּפָאק ןפיוא סעלדוק עסיורג עגנַאל טימ עלעשטנעמ ןיילק ַא

 יד טריטרַאסעגסיוא טָאה ,ָאירַאסערּפמיא-השעמ ,ןקַאנ םעד זיב טכיירגרעד

 -נַאּפ, רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז לָאז סָאװ ,רוגיפ ןוא ןעזסיוא רעייז טול רעדניק

 .*ליּפש-עמימָאט

 ןרָאפ וצ ןעמוק סע ןכלעוו וצ ,לַאב ןכעלגינעק ַא טלעטשעגרָאפ טָאה'מ

 -ַאב ןוא ס'הכלמ ערעייז ןופ טײלגַאב ,טלעוו רעד ןופ ּפעק עטניורקעג עלַא

 רַאפ טניורקעג ךימ ןעמ טָאה עימָאנָאיזיּפ רעלעקנוט ןיימ קנַאדַא .טפַאשרעניד

 -נָא ,םויטסָאק ןכעלגינעק ַא ןָאטעגנָא רימ טָאה'מ .עילַאטיא ןופ *ךלמ; םעד

 ּפָאק ןפיוא ןיורק ַא ןָאטעגנָא ,ךעלעצנָאװ רָאּפ ַא טימ עלעדרעב ַא טּפעלקעג

 ,"גינעק רעשינעילַאטיא; רעד ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא -- ?שורושחַא; יו

 ןיא עלעסקיש קידוװע'נח-ץרַאװש ַא טימ טרָאּפעגפױנוצ ךימ טָאה'מ

 ַא טימ ,קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טצוּפעגסױא ךיוא ןעמ טָאה יז ,ןרָאי עניימ

 -למ; ע'תמא ןַא יוװ ,ןכַאז ןביז ערעדנַא טימ ןוא דיילק-ענילַאנערק ענעשוילּפ

 "זוכלמ-ידגב, יד ןיא ןָאטעגנָא ךיוא ןעמ טָאה רעדניק ערעדנַא יד ,"הכ

 עניילק ןיא טצעזעגנירַא זנוא טָאה'מ .רעקלעפ ןוא תונידמ ערעדנַא ןופ

 -דרעפ עטצוּפעגסיױא עניילק סקעז טימ טנַאּפשעג ,(סעטערַאק) *סעקסַאילָאק;

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ךעלגניא יד ןופ ןבירטעגנָא ,ץיּפשַאנ (*סינָאּפ;) ךעל

 "ייטש ןטניה ןופ ייווצ ןוא קידנציז טנרָאפ ןופ ייווצ -- רענידַאב יוװ ןָאטעגנָא

 ,קידנע

 -יווס ןייז טימ טסַאג ןכעלגינעק ןדעי ןדלָאמעג טָאה רעטסיימ-קריצ רעד

 םעד ןופ "ענמיה,, יד ,*טַאװיװ; ַא ןדעי רַאפ טליּפשעגפיוא טָאה קיזומ יד .עט

 -עג ;?שזעינַאמ, ןיא ןרָאפעגנײרַא ךיז ןענייז רימ ןוא ,דנַאל ןקידנפערטַאב

 -ילבוּפ ןקידנעקסעילּפ םעד רַאפ טגיונעג ךיז ןוא שיטעטסעיַאמ ,ףייטש ןסעז

 רעבָא ,טפרַאדַאב טשינ *ןלָארק יד וצ ןעמ טָאה טנַאלַאט ןסיורג ןייק .םוק

 10 טלָאצעגוצ ןגירק ךָאנ ןוא עלעקטערַאק ַא ףיוא ךיז *ןעװעיַאטַאקכרוד,
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 *סוקָאפ ,ןטנַאידעמָאק יד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ טנייה ? טכעלש זיא --- סעקיּפָאק

 עדליוו יד !ןצַאיַאּפ ןוא רעייג-ןטָארד ,רעגנילש-רעייפ ,ןטַאבָארקַא ,סעקינ

 ןוא טעװערעג ,טמורבעג ןבָאה סָאװ ,ןגייטש יד ןיא ןרעב ,ןרעגיט ,ןבייל

 -לעה עסיורג יד טנייה ! ףיוא ייז ןסערפ טָא-טָא : ןייצ יד טימ טערישטשעג

 : ! ןפַארישז ןוא ןעלמעק ,ןטנַאפ

 רימ ןבָאה *ענעצס-עמימָאטנַאּפ, רעזנוא סָאװ טליּפשעגוצ טָאה רימ

 ןבעגעג רימ טָאה סָאד .םַארגָארּפ ןופ לייט רעטשרע רעד ןיא טליּפשעגּפָא

 ןיימ ןגעוו קידנסיוזטשינ ןכַאמ ךיז ןוא ןפיולוצמיײהַא דלַאב טייקכעלגעמ יד

 .קריצ ןיא ערוטנַאװַא

 עמַאמ יד טָאה -- !?טעּפש ױזַא ןעוועג סָאד וטזיב ואוו ,עקמייח ---

 ,טשרָאפעג

 -רַאפ ַא טַאהעג ךיא בָאה -- עמַאמ ,רעדניק יד טימ טליּפשרַאפ ךיז ---

 ךָאד זיא'ס -- וליפַא ןגיל ַא רַאפ סע קידנטכַארטַאב טשינ ; רעפטנע ןקיט

 | ...ליּפש-רעדניק ַא ןעוועג

 םוצ ןרָאװעג ןלעפעג רימ ךיוא זיא'ס סָאװ ,עיצקַארטַא עטסערג יד

 ןָאטעגנָא ןעמ טָאה םיריזח יד .?טקַא-םיריזח? ס'וװָארוד ןעוועג זיא ,סנטסרעמ

 ַא טליּפשעג ןבָאה םיריזח יד ןוא טייל-הכולמ עשיסור יד ןופ ןעמויטסָאק ןיא

 ןרָאטסינימ ענייז טימ -- רַאצ םעד ןופ ןובשח ןפיוא *עריטַאס; עצנַאג

 ןופ טעשטַאקעג שממ "טקַא; םעד ייב ךיז טָאה םלוע רעד .טנכערעגניײרַא

 -ַאמָארּפ ערענָאיצולָאװערע יד טּפַאכעגפיוא טָאה םוקילבוּפ סָאד ,רעטכעלעג

 ,ןמיס ַא .סרָאטַאטיגַא עטסעב יד ןופ יו רעמ *טקַא-םיריזח, םעד ןופ *עדנַאג

 ןוא "עינעשערדזַאר, יד ןפורקירוצ לָאז'מ ןעוועג םרוג טָאה *טקַא; רעד זַא

 "רעד ןופ ןערב-עמַאס ןטימניא ענדָארג ןופ ןייז חלשמ קריצ ןטימ ן'וװָארוד

 ...גלָאפ

 ,זנוא .ּפעק ערעזנוא וצ ךיוא ןעגנַאגעגסיױא זיא "הריזג; עקידמילצולּפ יד

 טסיזמוא .תוריכש סעקיּפָאק 70760 ַא ןעמוקעג ןיוש זיא ,ןטנַאידעמָאק-רעדניק

 רע ; רָאה עטַאװעלדוק יד טימ עלעשטנעמ םעניילק םעד ןכוז סָאד ןעוועג זיא

 ןטיירגוצ ףיוא טָאטש רעדנַא ןַא ןיא ץעגרע -- *לַאכעיָאּפ, ןעוועג ןיוש זיא

 רעד ךָאנ זַא ,טגָאזעגוצ זנוא טָאה'מ ...*?עמימָאטנַאפ, רעד רַאפ רעדניק עיינ

 ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא .ןלָאצַאב רעכיז זנוא ןעמ טעװ גנולעטשרָאפ רעטצעל

 רכז ןיק רעמ ןעוועג טשינ ןיוש זיא -- קריצ םוצ ןעמוקעג ןענייז רימ

 ,תוריכש סעקיּפָאק 70 עטשרע עניימ טימ ןפָאלטנַא ןענייז ייז .םענייק ןופ



 127 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה

 טסיוורעד עטַאט רעד ןעוו .ןגייווש ןוא ןפיל יד ןשיװּפָא טזומעג ךָאנ בָאה ךיא

 ןעוועג טשינרָאג ןיוש רימ טלָאװ ,*ץַאיַאּפ-קריצ; ַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ךיז

 ,..ןייז וצ אנקמ סָאװ

 ןוכשמ ַא רַאפ רעגייז ַא

 ןופ ךיז ןבילקעגסױרַא ..."לזמ הנשמ םוקמ הנשמ, :עקַאט טגָאזמ

 ךיז ןבילקעגניירַא .רימ ןבָאה -- רעקעב םעד הילדג ייב עלעביטש רעזנוא

 -םילש; רעזנוא ? ןעד סָאװ אלא .ךיוא -- עציורט ףיוא רעסָאלש םעד לאוי וצ

 -םילש; םעד ,"רבד-לעב, םעד זיא'ס ...רעקיבלעז רעד ןבילברַאפ זיא "לזמ

 ...זנוא טימ רע --- ןבילקעגרעבירַא ךיז ןבָאה רימ ..,..זנוא ייב ןלעפעג ,"לזמ

 רימ ןבָאה ;הנויח ףיוא טקעלקעג טשינ ץלַא ןבָאה תוכאלמ ס'נטַאט םעד

 יװ ןע'נובשח'סיוא טשינ ןפוא-םושב ןעק ךיא ."ןטנַאריטרַאװק; ןעמונעגניירַא

 יד ןיא *טנַאריטרַאװק; ַא רַאפ רעגעלעג ַא ךָאנ ןכַאמ טנעקעג ןבָאה רימ יױזַא

 ףןענופעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןבָאה ןײלַא רימ ואוו ,ךעלרעמיצ יירד עגנע

 עקימורַא יד ןופ םירוחב-הבישי עמערָא ןענַאטשעגנייא ןענייז זנוא ייב רעבָא

 ןוא ןרָאװעג רטפנ זיא בייל-עייש רעטעפ רעד ןעוו .ךעלטעטש ןוא םיבושי

 ןעלכימ רימ ןבָאה ,םימותי עניילק טימ ,יטע עמומ יד ,הנמלַא ןַא טזָאלעג

 -סיוא זנוא ייב זיא לכימ .םימותי-תיב ןיא ןייג טזָאלעג טשינ ,ןטסטלע םעד

 .ןוז רענעגייא ןַא יו ןרָאװעג טעװעדָאהעג

 ַא) ירַא רוג השמ ןעוועג זיא "ןטנַאריטרַאװק; ערעזנוא ןופ רענייא

 ןקיטנייה ןזיב דידי ַא רעניימ ןוא לארשי תנידמ ןיא טייקכעלנעזרעּפ עבושח

 .(גָאט

 סעּפורט יד ןופ ןרָאיטקַא ןענַאטשעגנייא ךיוא ןענייז בוטש ןיא זנוא ייב

 ַא טגָאמרַאפ ןיוש טָאה ענדָארג .טייצ וצ טייצ ןופ ןליּפש ןעמוק ןגעלפ סָאװ

 ןענַאטשעגניײא ןענייז רעליּפשיוש בור סָאד רעבָא ,*תוינסכַא; ןוא *לכלעטָאה;

 "גיד וצ ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ייז ןבָאה ,סנטשרע .רעזייה עטַאוװירּפ ןיא

 ןפָאלשעג זיא ןעמ ואוו ,אינסכַא ןייק ןיא טשינ וליפַא ,רעמיצ-לעטָאה ַא ןעג

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ןרָאיטקַא יד ןשיוװצ ןענייז ,סנטייווצ .רוביצב

 "-ַאווערק טימ טקידניזעגרעטנוא ןבָאה ייז רעדָא :?ןטרָאּפסַאּפ עקניל, טָאהעג

 ןלעטשוצ ךיז ףרַאד ןעמ זַא *ןסעגרַאפ, ןבָאה ייז רעדָא ,"םישעמ ערענָאיצול

 לעטָאה ַא ןיא ךיז ןבײלקנײרַא םייב ..,(טסניד-רעטילימ) *וויזירּפ, םוצ
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 ןדלעמסיוא ןוא ןדלעמנייא ךיז טװמעג טשרעוצ ןעמ טָאה ,אינסכַא רעדָא

 ןפָאלשוצרעביא רערעכיז ןוא רעקיליב ןעוועג עקַאט זיא ,יײצילָאּפ רעד ןיא

 .הריד רעטַאװירּפ ַא ןיא קנַאב-ףָאלש ַא רעדָא ,עּפַאנַאק ַא ,עקפָאס ַא ףיוא
 טנַאריטרַאװק םעד ..."לפעל ץרשכ ַא טימ לּפעט רע'רשכ; ַא ןעוועג זיא'ס
 רעייטשוצ לבור רָאּפ ַא טַאהעג טָאה החּפשמ עמערָא ןַא ןוא טניולעג סָאד טָאה

 ןיא ןענופעג ךיוא ךיז ןיילַא ךיא בָאה לָאמ ןייא טשינ ,טלעג-הריד ףיוא
 ,רעטַאעט שידיא טימ טלעוװ רעד םורַא געװ-רעדנַאװ ןיימ ףיוא עגַאל רעד

: 

 ךיא בָאה רעטַאעט-טָאטש רענדָארג םעד טימ טפַאשנַאקַאב עטשרע ןיימ

 -רַאװק ַא רערעזנוא סָאװ ,(טעליב) *עקרַאמַארטנָאק , רעיירפ ַא ףיוא טכַאמעג

 "עקרַאמַארטנָאקק יד .ןעקנָאשעג זנוא טָאה ,רָאיטקַא רעשיסוד ַא ,טנַאריט

 ןעקשַאירַאמ טימ עקייש :עקרָאילַאג רעד ףיוא ןָאזרעּפ ייווצ רַאפ טליגעג טָאה

 ,ןעלגומשניירַא זיא סע יװ ןיוש רע טעװ ךימ .םינלעב ןרָאװעג דלַאב ןענייז

 ,טּפעלשעגטימ ךיוא ךיז ךיא בָאה .טגָאזעגוצ טנַאריטרַאװק רעד טָאה

 -ַארטנָאק; רעד טימ טקילגַאב זנוא טָאה סָאװ ,טנַאריטרַאװק רעזנוא זַא

 סָאװ ,טקַאפ רעד ןקיטעטשַאב טעװ ,טכַאמעג טשינ ןקילג ןייק טָאה ,*עקרַאמ

 ,ןוכשמ ַא רַאפ רעגייז ןייז טזָאלעגרעביא רע טָאה זנוא טימ ךיז ןענעגעזעג םייב

 זנוא ייב ךיז טָאה רעגייז רעד ...טלעג-הריד סָאד ןקישּפָא זנוא טעװ רע זַא

 ןייק ןעועג טשינ שטָאכ רע טלָאװ ,דָאמַאק ןופ דָאלפוש ןיא טרעגלַאװעג

 ,רע זיא .ךיוא ןייג וצ טליופעגוצ ךָאנ ךיז רע טָאה --- רעגייז רעקידנעייטש

 עשירָאיטקַא ןופ "לָאבמיס; ַא יװ זנוא ייב ןבילברַאפ זיא רע .ןגעלעג ,ךעבענ

 -הריד ןייז רַאפ "בוח; םעד רעלטסניק ןשיסור םעד לחומ ןיב ךיא ...ןקילג

 עטשרע יד טַאהעג ךיא בָאה *עקרַאמַארטנָאק; ןייז ןופ תוכז ןיא לייוו ,טלעג

 ?רעטַאעט-טָאטש2 רענדָארג ןטימ ןענעקַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ

 ּפערט יד טימ טעּפַארדעגפױרַא ךיז ןבָאה ךיא ןוא עקשַאירַאמ ,עקייש

 טשינ ןענייז רעצעלּפ יד) רעצעלּפ רָאּפ ַא טּפַאכרַאפ ןוא עקרָאילַאג רעד ףיוא

 -עב לָאז ךיא ידכ סיוש ןפיוא ןטלַאהעג עקייש טָאה ךימ .(טרירעמונ ןעוועג

 עשיסור ַא טנװָא םענעי ןעמ טָאה טליּפשעג .ךיוה ַאזַא ןופ ןעז ןענעק רעס

 יקב ןייק .(ָאקנעמלעש רענידַאב רעד) "קישטסנעד ָאקנעמלעש; עידעמָאק
 טשינ רימ זיא אלימב -- ןעוועג טשינ ךָאנ ךיא ןיב ןושל ןשיסור םעד ןיא

 םלוע רעד טכַאל סָאװרַאפ ,טלדנַאהעג ךיז טָאה סע סָאװ ןגעוו ןעוועג רָאלק
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 ןופ טעה-טעה םורַא ןטרָאד ךיז ןעיירד סָאװ ,ךעלעשטנעמ עניילק יד ןופ

 סנױזַא ןטרָאד טמוק סָאװ :ןעקייש ןגערפ טריבורּפ בָאה ךיא .סנטייוו רעד

 ןטייז עלַא ןופ טקוקעגנָא זנוא ןבָאה ןקילב עזייב ?ענעצס רעד ףיוא רָאפ

 ןבָאה סָאװ ,ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא יד טימ ןביוהוצנָא ךיז רעדייא .םורַא

 ףיױא תוישק עניימ ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ןוא עקרָאילַאג יד טליפעגנָא

 ריד ךיא לעװ םייה רעד ןיא : טעקשושעגניירַא רימ עקייש טָאה ,ןושל-עמַאמ

 | ...ןגָאז

 ,טכַאמעג טשינ םשור ןייק רימ ףיוא טָאה *עינעילװַאטסדערּפ; עצנַאג יד

 .טּפַאכעגנײרַא טשינ טנװָא םענעי רימ ןיא ךיז טָאה *חור-רעטַאעט, רעד

 "שרע ןיימ ייב טּפַאכעגמורַא טשינ ךימ טָאה רָאיטקַא ןַא ןרעו וצ קשח רעד

 טָאה סע .טסנוק-רעטַאעט רעשיסור ןוא ײרערָאיטקַא טימ טפַאשטנַאקַאב רעט

 םעד ץוחַא זַא ןרָאװעג רָאלק רימ זיא'ס :ןגיוא עניימ טנפעעג רעבָא רימ

 ,טלעוו ַא טריטסיזקע ,םידיגמ ,םינזח ,םיררושמ ,ןקותמ-רדח ,שרדמ-תיב

 רעטנענ ךיז ףרַאד'מ רעכלעוו טימ ,הביבס ַא ;דמערפ ןיטולחל רימ זיא סָאװ

 ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל עקַאט טָאה'ס .ןייז-שרודו-רקוח טוג ןוא ןענעקַאב

 .טָאטש, ןופ עניב רעקיבלעז רעד ףיוא ןייטש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 ןושרג ,ןַאמשרעה יכדרמ יוװ ,ןזָאוטריוװ-םינזח יד טימ טשרעוצ -- "רעטַאעט

 ףיוא זנוא וצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא ןוא ןיטרַאװק לװַאז ,עטָאריס

 "יד רעזנוא ןופ טריפעגנָא ,רָאכ ןשיטָאטש רעזנוא ןופ טיײלגַאב ,ןטרעצנָאק

 ןינב ןקיטכערּפ םעד טרעדנואווַאב טשרע ךיא בָאה טלָאמעד .ייגרעס רָאשזיר

 ןרָאי טימ זַא ,טכַארטעג טלָאמעד טָאה רעוו .*רעטַאעט-טָאטש; רעזנוא ןופ

 ערעירַאק-רעטַאעט ןיימ ןבױהנָא ,עניב רעקיבלעז רעד ףיוא ,ךיא לעװ רעטעּפש

 רעד ןופ רַאוטרעּפער-ןסעיּפ םעד ןיא "תורח, עּפורט-רעדניק רעד טימ

 ּז "עפורט רענליוו;



 8 לטיּפַאק

 עקשַאירַאמ רעטסעוװוט ןיימ

 עקייש רעדורב ןיימ ,ןלַאפַאב ןנוא זיא ארומ עיינ

 "וצ םיא טעװ *עינָאפ, זַא ,"וויזירּפ, םוצ ןלעטש ךיז ףרַאד '

 םוש ןייק ןעוועג טינ םענייק ייב זיא ,*בוט-ןבא ,, ןַא יו ןּפַאכ

 -- שטַאגנוי רעקיצײלּפ-טיירב ,רעכיוה ַא ,עקייש .,לפייווצ על

 םינכש ןוא טניירפ ,םיבורק ? ןעװענַאש *עינָאפ; םיא טעוו

 ןעװעטַאר וצ ױזַא יו הצע רעײנ-לגָאּפש ַא טימ רעדעי טעװַאיעג ךיז ןבָאה

 טָאה'מ סָאװ ,"ןרעלעפ; ענעמונעגנָא יד ץוח ..,טנעה עשיאיוג ןופ ןעקייש

 { גָאװ ןרילרַאפ וצ קיסע ןעקנירט ;(ןרעצ) ךיז *ןערָאמ; יװ ,טכַאמעג ךיז

 ןיא ןיירַא ךיוא ןַאד זיא -- ןרערט רדסכ ןלָאז ייז זַא ,ןגיוא יד ןיא רעפעפ

 "עלוצכרוד :"ןעינָאפ, ןעניד ןייג וצ טשינ ףיוא "הלוגסע עיינ ַא עדָאמ רעד

 -עג ןעמ זיא "תעדהיבושיק ןגנַאל ַא ךָאנ ,רעיוא ןַא ןופ "לטייה, סָאד ןרעכ

 וצ זיא *לטימ, רעטסטניזעג ןוא רעטסמַאזקריוװ רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק

 ...עקירעמַא ןייק ןזָאל ךיז ןוא ןסיירּפ ןייק ואוו-ץעגרע ץענערג יד *ןצרַאוװש;

 טשינ ליוו ,עלעקייש 'ר ,ןילַא רבד-לעב רעד זַא ,סױרַא רָאג ךיז טלעטש
 עשידיא ךיז ןלָאז -- סעקילַאק רַאפ ןכַאמ ךיז .רענעלּפ עלַא יד ןופ ןרעה

 םיא ,רע טגָאז -- ןפיול ערעדנַא ןלָאז עקירעמַא ןייק .רע טלַאה --- םיאנוש

 ןטַאדלָאס עשידיא קינייװ ,רע ט'הנעט -- ןסעפיוא טשינ "ריזח עינָאפ, טעוו

 ןיא "רכזא רעקיצנייא רעד ןייז טשינ רע טעװ ? רעטילימ ןשיסור ןיא ןעניד

 ןוא םולשב ןעמוקקירוצ טעװ רע !ייּפש ןוא ייק ?ןעניד רָאי יירד .עווקסָאמ

 ןייא הנעט ייג ,ונ .טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא הוולשבו םולשב ןבעלסיוא ךיז

 ןעײלָאקינ ןעניד ןייג סיואכרוד ליוו רע ,םיא טימ

 ןיימ : בוטש ןיא םעלבָארּפ ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זנוא זיא -- קיניײװ סָאד זיא

 ,ןָאסַאפ ןכעלקיד ןפיוא לסיבַא ,עציװַאסַארק ַא דיומ ַא .עקשַאירַאמ רעטסעווש

 ,ןגיוא עיולב-לעה טימ ,טקָאטעג ןוא שירפ ,םינּפ דנור ַא טימ עלעקשוּפמַאּפ ַא

 (רערערַאפ) *ןרָאשזַאכואק .רָאי 18 עריא יו רעטלע טכַאמעג ךיז יז טָאה

 -ידרַאפ ַא לדיימ ַא ןעוועג ןיוש זיא יז :טלעפעגסיוא טשינ אקווד ריא ןבָאה

 "יילק *סקַאינזָאּפ, ןיא ךָאנרעד ,"סעסעקלע, ןיא עצישטשַאקירּפ ַא -- ןירענ

 ןעמוקעג ץינוצ טוג רעייז אקווד זנוא ןענייז ןטסנידרַאפ עריא .ןטפעשעג-רעד
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 םעד ייב טעברַא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןעוו ,םישדח-רעטניוו יד ןיא טרפב --

 טנעקעג טשינ ןעמ טָאה ןשָאלַאק עטעטַאלרַאפ יד ןופ ,יירעריקורב ס'נטַאט

 : ןטַאט םעד ןזיװַאב עמַאמ יד טָאה לָאמנייא טשינ .רעליימ ליפיוזַא ןּפָאטשרַאפ

 םלוע-לשדונובר רעד טּפָארטש טנַאה ןייא טימ ,ןַאמ ןיימ ,רתלַא וטסעז --

 יגונעג ןיוש זנוא רע טָאה טּפָארטשעג .רע טשטנעב רעטייווצ רעד טימ ןוא

 -"רַאמ ,עקייש :רעדניק ענעטנַאילירב טימ טשטנעבעג זנוא רע טָאה רַאפרעד

 ןּפיל יד ףיוא טרָאטעג טינ בוטש ןיא ןעמ טָאה ןעמָאנ ס'לוולעוו) עקשַאי

 ןיירַא טנַאה ןיא ןעמַאמ רעד טסנידרַאפ ןשָארג ןדעי ןעגנַאלרעד (ןעגנערב

 ? אנקמ זנוא ןענייז עמַאמ-עטַאט קיניײװ

 -רַאפ לָאז עמַאמ יד זַא ,גונעג ןעוועג זיא ץפיז רערעווש סנטַאט םעד

 ירעדניק וצ ןעמוקנָא ףרַאד רע סָאװ ,םעד טימ טליפ רע ױזַא יוװ ןייטש

 יָאי ךָאד טסייו ,עמַאמ יד ,יז ..,הסנרּפ טימ ןפלעה םיא ןלָאז ייז זַא

 -תדובע-לכ; ןָאט וצ טיירג זיא רע זַא ;רעצנעליופ ןייק טשינ זיא רע זַא

 ןעד רע טייטש ."יעבדכ; -- רעדניק יד טימ יז ןייז וצ סנרפמ ידכ ,"ךרּפ

 יד טימ ןעמַאזצ ,טסערפ עטסערג יד ןיא רעטניוו ,עצנַאג ן'העש ּפָא טשינ

 ןכַאמ טרָאפ ךיז טעװ רעמָאט ,רַאװלוב ןפיוא ןדיא עזָאלסטעברַא ערעדנַא

 "ערט ַא רע טרעוו --- ןגָארטרעבירַא סעּפע רעוו ףרַאד ? לטסנידרַאפ ַא סעּפע

 לקיטש ַא ןענידרַאפ וצ יבַא סעקשיק יד רעטנוא יַאדָאב ךיז טסייר ; רעג

 "רעביא טָאה רעוו ,ךעבענ ,ןלַאפעגנייא קישטשָאװזיא רעד לקנַאי זיא .טיורב

 ןעמ טָאה יו לייוו .רכש ןָא ,תמא ? ןטָארטרַאפ םיא ןוא סעצייל יד ןעמונעג

 ןעלקנַאי ןקנַארק םעד ייב ליומ ןופ ןסיב םעד ןעמענוצסױרַא ץרַאה ַא סָאד

 ַא רַאפ ןעניצידעמ ןוא םיריוטקָאד טימ ,תורצ ענעגייא ענייז טָאה רעכלעוו

 רַאפרעד רעבָא .הווצמ-םשל ןָאטעג סע רע טָאה ? רעדניק ןוא בייוו םוצ גָאלוצ

 ןעוו .עקשָארד ַא טימ ןרישזַאסַאּפ טריפ'מ ױזַא יו קיטקַארּפ ךָאד רע טָאה

 "וצנייא ףיױא לבור ערטסקע רָאּפ ַא טימ םיא טפלעה םלוע-לשדונובר רעד

 רע ,?שזַאקשזָארד/ ַא ןײלַא רע טרעוו ,עקשָארד ַא טימ עּפַאקש ַא ןעלדנַאה

 ."םדו-רשב-תנתמ; וצ ןעמוקנָא ןפרַאד טשינ יבַא טמעשעג טשינ ךיז טלָאװ

 --- טנוזעג ןוא ןוחטב .ןענע'בנג רָאנ זיא עדנַאש ַא ,קישטשָאווזיא ןַא ןייז לָאז |

 ! רקיע רעד זיא סָאד
 לא

 "עג זיא'ס ןוא שטיװָאמַארבַא עקדייז טימ טנַאקַאב ךיז טָאה עקשַאירַאמ

 ןופ ךיז טָאה ,םותי רעקידכעלייק ַא ,עקדייז . ..שינערעקרעביא ע'תמא ןַא ןרָאװ
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 לָאדָאּפ ןבעל ,סַאג ס'והילא 'ר ףיוא ,רעטעפ ַא ייב ןגיוצעגפיוא ןָא זייוודניק

 רעכעלבייל ַא ס'עקדייז זיא ,יצינירק םהרבַא ,ןג"תמר ןופ ריעה-שאר רעד)

 ךיז רַאפ ןגרָאז טזומעג עקדייז טָאה ןרָאי-רעדניק עטסירפ יד ןופ .(ןיזוק

 םתסה ןמ ןבָאה ענייז םיבורק יד .עלעריצ ,לרעטסעווש רעגנוי ןייז רַאפ ןוא

 ייװצ יד ןגעװ טרעמיקעג קינייװ ךיז ןוא תורצ ענעגייא ערעייז טַאהעג

 -רַאג וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ןרָאװעג רעטלע זיא עקדייז ןעוו .םימותי

 .טלָאצַאב טוג רעייז ךיז טָאה סָאװ ,הכאלמ עמענעגנָאמוא ,ערעווש ַא -- יירעב

 "ףיקת; ַא ךיז ייב ןרָאװעג עקדייז זיא ,ענעשעק ןיא לבור רָאּפ ַא טליפרעד

 1 ןובשחודןיד ַא ןבעגּפָא טלָאזעג ןעד רע טָאה ןעמעוו .ןייגליואוו טזָאלעג ךיז ןוא

 *עלעריבק ַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז ,טנַארפ ַא יו ןצוּפ ןעמונעג ךיז רע טָאה

 סָאװ ..."אבוסו-ללוז, ַא ןסייהעג ןיוש טָאה סָאד ,ונ ,טיײצלָאמ ןטוג ַא רַאפ

 עטליפעג קיטש ַא ןסע וצ ךיז טניגרַאפ "קענשג רעקירָאי-20-19 ַא ,טסייה

 טעװ םיא ןופ ? ריב שַאלפ ַא ?זנַאג ענעטָארבעג עקלוּפ ַא ? ןכָאװ רעד ןיא שיפ

 ...ןייז טשינ טייל ןייק ןיוש

 רע טָאה ריא רַאפ .ןעקשַאירַאמ וצ ןרָאװעג טּפעלקעגוצ זיא עקדייז

 ,םיבורק ענייז ףיוא ןגָאלקַאב ךיז .ץרַאה טקיטייוװעצ ןייז ןסיגסיוא טנעקעג

 .רעסַאװ לסיבַא רַאפ ןייגסיוא טזָאלעג לרעטסעווש ןייז ןוא םיא ןטלָאװ סָאװ

 .ןָא זייוודניק ןופ ,עמַאמ-עטַאט ןָא םותי ַא ,עילָאד ערעטסניפ ןייז טרעױדַאב

 רע ןעק טציא .טשטַאּפעג טָאה טנַאה ַא טַאהעג טָאה'ס רעװ ,רקפה ןעוועג

 ףיוא רעגניפ ַא ןגייל וצ ןגַאװ רעצעמע לָאז ,ונַא .ןײטשַאב לטעטש ןייז ןיוש

 לָאז טרָא םעד ףיוא זַא ,ץעז ַאזַא ןבעג ןעק רע ! רוביג ַא זיא רע ?טציא םיא

 .ןסקַאװ טשינ רָאה ןייק רעמ ןיוש

 םקעוורעד ךיוא ץרַאה ס'עקשַאירַאמ ןיא ךיז טָאה ,תונמחר ןופ ןליפעג טימ

 -נָא טשינ ריא טעוװ סע זַא ,טסואוועג יאדװַא טָאה יז .עביל ןופ ליפעג סָאד

 ריא זיא רעברַאג רעד עקדייז זַא ,עמַאמ-עטַאט ןגייצרעביא וצ גנירג ןעמוק

 ןעגנַאגרעד זיא'ס זיב -- תודוסי-דוסב םיא טימ ןפָארטעג ךיז יז טָאה ,גוויז

 .ןרעיוא ס'עקייש וצ

 יז זיא ,סנטשרע : םוטַאמיטלוא ןַא ןעקשַאירַאמ טלעטשעג טָאה עקייש |

 יז טָאה רעברַאג םעד ןעקדייז יו רוחב רעדנַא ןייק ,סנטייווצ ; גנוי-וצ ךָאנ

 יז טעװ רע בא :טצעל םוצ ןוא ,סנטירד 1 ןביילקוצ טנעקעג טשינ ןיוש

 ןטבילעג םעד ןוא ןשטַאּפסױא טוג יז רע טעו ,"ןױשרַאּפ, םעד טימ ןענעגעגַאב

 ןופ ןרָאװעג לעּפתנ טשינ זיא עקשַאירַאמ .,ןכערבעצ רענייב יד "טעצַאפא
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 טָאה עקייש יצ ."רעטָאק םעד יו, טרעהעג םיא ןוא סעקנושַארטס ס'עקייש

 סָאד זַא ןכַאמ ךיז ףרַאד -- קילעפוצ רעדָא ,גיוא ןַא ייז ףיוא ןטלַאהעג ןיוש

 עװָאדַאס ףיוא ןעקייש טימ םינּפ-לא-םינּפ ןפערט ךיז לָאז לרָאּפ עטבילרַאפ

 רעבָא ,שטַאּפ ןייק טגנַאלרעד טשינ ןעקשַאירַאמ טָאה עקייש ,תמא .סַאג

 ןשיװצ געלשעג ןייק ,ןילַא ןעגנַאגעג םייהַא דלַאב ןוא םיא יז טָאה טגלָאפעג

 ןזיולב ךיז ןבָאה ייז :ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא סרעגָאװש עקיטפנוקוצ ייווצ יד

 ...םיאנוש ערעטיב ןעגנַאגעצ ךיז ןוא רענעה ייווצ יו טקוקעגנָא

 "עגסיוא ןוא עטנייוורַאפ ַא ,עטמעשרַאפ א ןעמוקעג םייהַא זיא עקשַאירַאמ

 טדערעגרעביא ןינע םעד טָאה עמַאמ יד ,ןעמַאמ רעד רַאפ ץרַאה ריא ןסָאג

 ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ ךיוא ייז זיא ךודיש רעד שטָאכ ןוא .ןטַאט ןטימ

 עדייז רעד ןעוו ,"םעט; ןקיבלעז םעד טליפעג ךיוא ןיילַא ייז ךָאד ןבָאה

 זַא ,ןעקשַאירַאמ ןזיװַאב רָאנ ייז ןבָאה .ךודיש םענעגייא רעייז טרעטשעג טָאה

 זיא'ס ביוא רָאנ .ןבָאה הנותח ןופ ןטכַארט וצ ריא רַאפ ירפ-וצ ךָאנ זיא'ס

 םעד ייב רעבָא ,טמערוטשעג טָאה עקייש .רעטעּפש ןעז ןעמ טעװ ,טרעשַאב

 ,ןבילברַאפ רע זיא

 ןיא ןעגנערב ןעקדייז לָאז יז זַא ,ןעקשַאירַאמ ןלױפַאב טָאה עטַאט רעד

 ,ץעגרע ןייג ייז ןליוו .םייה רעד ןיא זיא -- ןעגנערברַאפ ביוא .,ןײרַא בוטש

 העש רעטמיטשַאב ַא וצ ןעגנערבקירוצ יז ןוא בוטש ןופ ןעמענ יז רע לָאז

 עקייש .זיוה ןיא זנוא ייב רעײגניײרַא ןַא ןרָאװעג זיא עקדייז .ןיירַא בוטש ןיא

 ןוא טליטשעגנייא ךיז ןבָאה רעטימעג יד .ייברעד ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא

 ...שיט םוצ "חרוא? ןַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ןעמַאמ רעד

 "ןתח ןענייז עקדייז ןוא עקשַאירַאמ זַא ,ןסייהעג סע טָאה לעיציפָאמוא

 רימ ןוא ןתח ריא רַאפ *ךעלעכיַאיא טכָאקעג ןיוש טָאה עקשַאירַאמ .הלכ

 "רַאג רעד ןיא ןעקדייז וצ ןגָארטקעװַא סע לָאז ךיא ,דובכ םעד טלייטעגוצ

 -ַאב דימת רימ רע טָאה החריט ןיימ רַאפ ,טעברַאעג טָאה רע ואוו ,עינֹרַאב

 .עקיּפָאק ַא ףיוא ןיול ןיימ טרעכעהעג רעטעּפש ןוא ,ןשָארג ַא טימ טקידירפ

 ַא יװ טכַארטַאב םיא בָאה'כ ןוא ןצרַאה םוצ רעייז ןעוועג עקדייז זיא רימ

 שטָאכ) ךודיש ןגעק טסעטָארּפ ןייז ןבעגעגפיוא טָאה עקייש וליפַא .רעדורב

 .ןבעל עצנַאג סָאד ןטלַאהעגנָא טָאה ייז ןשיווצ זגורב רעד
 סא לא
* 

 רעדעי יו טקנוּפ ןעשעג זיא'ס .וויזירּפ םוצ טלעטשעג ךיז טָאה עקייש

 -קָאד יד ןוא עװטסטוסירּפ ןיא ןײֹרַא זיא רע יוו ױזַא .טגָאזעגסיוארָאפ טָאה
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 רע זַא *! ןעידָאג? : ןָאטעג יירשעג ַא דלַאב יז ןבָאה ,ןעזרעד םיא ןבָאה םיריוט

 ןבעגעגּפָא םיא טָאה'מ ןוא --- *ַאקשויטַאבירַאצ; םעד ןעניד וצ *יואר; זיא

 "רעביא עכעלקערש ַא ןעוועג סָאד זיא ןעמעלַא זנוא רַאפ .טַאדלָאס ַא רַאפ

 עקייש זיא ,עגרָאטַאק ףיוא טקישרַאפ ןעלוולעוו טָאה'מ יו םעד ךָאנ .גנובעל

 ץיקסוועשערעש ייב טסינישַאמ סלַא ןטסנידרַאפ ענייז ,לדניורק רעזנוא ןעוועג

 ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמַאמ רעד טכַארבעג רע טָאה קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ ןיא

 "ייא ןייז רַאפ עמוס ַא ןלייטסיוא םיא טגעלפ עמַאמ יד ,ןשָארג ןטצעל ןזיב

 ןייז טימ .ןבָאה ףרַאד רע -- רוחב רעקירָאי-20 ַא טרָאפ : ךיורבעג םענעג

 ַא ןעגנַאגעגרעטנואק טושּפ זנוא ןיז ןלעירעטַאמ ןיא זיא ןעניד ןײגקעװַא

 ,ןוז ַא זנוא ןופ קעװַא טסייר ןעמ סָאװ קיטייװצרַאה רעד טנייה ...*ףיש

 ַאזַא ףיױא ןריולרַאפ םענייא ןיוש ןבָאה רימ ןעוו טייצ ַא ןיא ,רעדורב ַא

 ? ןפוא ןשיגַארט

 ןיא ,עװקסָאמ ןבעל ,ענמָאלָאק ןייק ןעניד טקישעגּפָא ןעמ טָאה ןעקייש

 םוצ ןעגנַאגעג רימ ןענייז ירפרעדניא תבש ַא ןיא .גנולײטּפָא-עירעליטרַא רעד

 ידכ ,זנוא טיִמ ןעגנַאגעגטימ טינ זיא עטַאט רעד .ןטײלגַאבסױרַא םיא לַאזקָאװ

 ןייג טלָאװעג טשינ טָאה עמַאמ יד .תבשי-גנוע םעד ןרעטשרַאפ וצ טשינ

 רימ ןעוו ,טכַאנ עשיגַארט יד ןורכז ןיא ןעוועג ריא ייב ךָאנ זיא שירפ וצ --

 םוצ געװ ןפיוא לַאזקָאװ רענדָארג םוצ ןעלוולעו רעזנוא טײלגַאב ןבָאה

 עמַאמ יד טָאה ןעקייש טימ ךיז ןענעגעזעג םייב .טסָאּפערק רעגרובלסילש

 ,טנקירטעגסיוא ןעוועג ןיוש טלָאװ לַאװק-ןרערט ריא יװ ,טנייוועג טשינ

 טצעזעג ךיִז רימ ןבָאה ,לַאזקָאװ ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ ןעוו

 םעד טגנַאלרעד טָאה ,עטריװרַאפ ַא ,עמַאמ יד .שיט-תבש םוצ עטרעיורטרַאפ

 "וצסױרַא ,ןוויוא םעד ןָאטעג-ןפע ןַא שינַאכעמ טָאה יז .טייצלָאמ ןקיד'תבש

 ןוא דרע רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ּפָאט םעד טָאה יז ,טנלָאשט םעד ןעמענ

 ןפָארטעג ריא ןוויוא ןופ לריט ענרעזייא ענעפָא סָאד טָאה ךיז ןביוהפיוא םייב

 ,טולב ןופ ךייט ַא ןיא דרע רעד ףיוא ןלַאפעגקעװַא זיא יז ,ןירַא ּפָאק ןיא

 ןינק-תלבק ַא
 ןייק ."ויזירּפ; םוצ ןלעטשוצ טפרַאדַאב ךיוא ךיז טָאה (אנח) עקדייז

 וצ ןבילקעג ךיז רע טָאה ,טַאהעג טשינ רע טָאה *ןעינָאפ, ןעניד ןייג וצ קשח

 -נַאגעגמורַא זיא עקשַאירַאמ .עקירעמַא ןייק ןזָאל ךיז ןוא ץענערג יד *ןצרַאװש;

 סָאװ ,םינתח ןגעוו טרעהעגנָא גונעג ךיז טָאה'מ ...? עקירעמַא :ּפָאק ַא ןָא ןעג



 135 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןיא יוװ ןדנואוושרַאפ --- "וכולס עינ ,וכוד עינ יא; : עקירעמַא ןייק קעװַא ןענייז
 ...ןדיימ רעדיװ ןוא תולכ סיוא ןרָאװעג ןענייז ךעלדיימ יד ןוא ןיירַא םי
 "וטיס סעקשַאירַאמ ןגעוו טכַארטרַאפ טוג ךיז ןבָאה עמַאמ-עטַאט ערעזנוא
 ...הלכ ַא טשינ -- הלכ ַא ָאי :ןופ עיצַא

 ףיוא ןזָאלרַאפ וצ טשינ ךיז ןטַאט םעד ט'הצע'עג ןבָאה רעריקורב הרבח |
 טזָאל עקדייז רעדייא םיאנת ןביירש :"ןינק-תלבקא ַא ןכַאמ וצ ןוא םיסינ
 ,םיאנת ןבירשעג טָאה'מ .טגלָאפעג טָאה עטַאט רעד ...ןיירַא געוו ןיא ךיז
 -רַאפ ,"םייחל, ַא טכַאמעג ,עזייר רעכעלקילג ַא טימ "בוט-לזמ, ןשטנואוועג
 ןעמוקעגנָא זיא רע .ןרָאפעגקעװַא זיא עקדייז ןוא ךעקעל-קינָאה טימ ןסיב
 רעד --- יקסוװָאקנַאמ הרש עמומ רעד וצ ןרָאפרַאפ ,קרָאי וינ ןייק םולשב
 ירנעה ףיוא (אנח) עקדייז ןופ ןעמָאנ םעד ןטיבעג ךיז .רעטסעווש ַא סיעמַאמ
 רַאלָאד ַא ןרָאּפש ןעמונעג ןוא ןטעברַא טלעטשעג ךיז .ומָאקסנַאקירעמַא ָאּפ ---
 עקשַאירַאמ .הלכ ןייז ןעגנערבוצרעבירַא עטרַאקספיש ַא ףיוא רַאלָאד ַא וצ
 -ספיש ַא טימ ןריּפַאּפ ףיוא טרַאװעג ןוא "רעייטשסיוא; ןַא טיירגעג טָאה

 ,עקירעמַא ןייק ןעקדייז ןתח ריא וצ ןרָאפ וצ עטרַאק

 טקילפעג ןטנוװָא-רעטניװ עגנַאל יד ןיא ןבָאה ךיא ןוא עקטָאמ ,עקווַאלס
 ס'עקשַאירַאמ רַאפ סנשיק ןוא סענערעּפ ענעװָאכוּפ ןטישרַאפ וצ ןרעדעפ
 -ךַאמ ןופ טרָאּפשעגּפָא טָאה עמַאמ יד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו ."רעייטשסיוא;
 ,תמא ."ןדנק ןעניז ןיא טַאהעג טָאה יז ;"לּפינקא ַא ןטסנידרַאפ ס'עקשַאי
 טניימ סָאד רעבָא ,"עדָאמ; רעד ןיא קרַאטש טשינ ?ןדנא זיא עקירעמַא ןיא
 סָאװ .טייג ןוא טייטש יז יװ רעטכָאט ריא ןזָאלסױרַא טעוװ יז זַא ,טשינ ךָאנ
 ,"ןקיטנַאפ עכלעזַא טלדנַאהעגנײא ןעמ טָאה ?הלילח ,המותי ַא -- יז זיא
 -נָא ןבָאה טייל-החּפשמ .ןענַארַאפ טשינ עקשטירעמַא ןיא רעכיז ןענייז סָאװ
 -הּפוח; ןייק ןופ ןסינעג טשינ יז ןלעוו ,ונ ,אלימ ."קנַאשעג-השרדפ טכַארבעג
 ,םשה הצרי םא ,ייז ןלעוו ,"קרָאיװענ; ןיא ןייז ךָאד טעװ הּפוח יד ."ערעשטעוו
 רתלַא 'ר ,השקשינ .רעדניק ערעדנַא ס'רתלַא 'ר ןופ תונותח יד ייב .ןסעּפָא
 ,"םיילפב-לפב? ןבעגּפָא טעוו רע --- חוטב ַא זיא

 טימ עטרַאקספיש ַא ןעמוקעגנָא זיא סע .טרַאװרעד ךיז טָאה עקשַאירַאמ
 הלב ןייז "טעוועבערטא שטיװָאמַארבַא ירנעה זַא ,ןריּפַאּפ-גנורעדָאפסױרַא
 סָאד ןקַאּפ םוצ ןעמונעג ךיז טָאה רעגערט רעד עקבייל !עקירעמַא ןייק
 טימ טיינעגמורַא ,קעז עטעוועגירטסעגפיונוצ עסיורג ןיא "סטוג ןוא בָאה;
 -שַאירַאמ רַאפ געט עטצעל יד .קירטש עבָארג טימ ןדנובעגמורַא ןוא טַאגָאּפש
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 ,בוטש רעזנוא ןיא ןָאט וצ רעק ַא ךיז ואוו ןעוועג טשינ זיא ןרָאפּפָא ס'עק

 סָאװ טייצ רעד ךרוד עקירעמַא ןגעוו טרעהעגנָא גונעג ךיז בָאה ךיא

 זַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס .וצניהַא טעװַארּפעגסױרַא ןעקשַאירַאמ טָאה'מ

 דלָאג ןטרָאד עקַאט טרַאש'מ ; "ךשוח-ירהפ יד רעטניה הנידמ ַא ץעגרע זיא'ס

 ...קידנרַאש -- טעברַא רעד ייב ןסירעגסיוא ךיוא רעבָא טרעוו'מ ,ןסַאג יד ןיא

 ןױש זיא ,רעדורב ַא ס'עמַאמ רעד ,ווָאגניליש עק'המלש רעטעפ ןיימ

 זיא רע רעבָא ,טנידרַאפ קיד'השקשינ ץנַאג טָאה רע .עקירעמַא ןיא ןעוועג

 לסיבַא טרָאּפשעגּפָא רע טָאה ,הנידמ סע'סובמולָאק ןיא ןרָאװעג ןסירעגסיוא

 ןופ לדיימ ַא טימ טַאהעג הנותח ,ענדָארג ןייק ןעמוקעגקירוצ ןוא ןרַאלָאד

 יורפ ןייז ,עק'המלש) בשות ַא טרָאד ןרָאװעג ןוא לכייר ןעמָאנ ןטימ רָאיזַא

 ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז דוד ןוא הרפש ,ל'מהרבַא : רעדניק ערעייז ןוא לכייר

 ןבילבעג"ןבעל ןענייז ,ווָאגניליש לסָאי ןוא לוולעוו ,ןיז ייווצ ערעייז ; ןברוח

 ,ךיש ,גוצנָא רענַאקירעמַא ןייז ,תמא .(קרָאי-וינ ןיא טציא ךיז ןעניפעג ייז ןוא

 ןכַאז עװַאקישט יד רעבָא ,טָאטש ןיא קורדנייא ןַא טכַאמעג ןבָאה שוילעּפַאק

 גנוניימ ענעביוהעג ןייק רימ ייב טזָאלעג טשינ ןבָאה טלייצרעדנָא טָאה רע סָאװ

 רעד זיא עשזי-סָאװרַאפ -- עקירעמַא ןיא ןעוועג טוג טלָאװ .עקירעמַא ןגעוו

 ? רעטירבענּפָא ןַא יו קירוצ ןעמוקעג עק'המלש רעטעפ

 טייקיטליגכיילג ןיימ טקרַאטשרַאפ רעמכָאנ טָאה סָאװ ,לַאפ ַא ךיז טכַאמ

 ...דנַאל םענעדלָאג םעד וצ

 ןוא ינעב לדנוז ריא טימ ,רעטכָאט ַא ס'לחר-עשַאב עמומ רעד ,עקייח

 טָאה סָאד .ענדָארג ןייק ןעמוקעגנָא עקירעמַא ןופ ןענייז ,יסעב לרעטכעט ַא

 יָאילימ'ַא 1 עקירעמַא ןופ שזַא --- טסַאג וצ .טָאטש ןיא םשור ַא טכַאמעג ָאי

 טשינ "עזייר-סוסקול, יד ןענוגרַאפ ךיז טָאה יז זַא ,סױרַא ךיז טזייוו !עשרענ

 סעקייח ? ןעד עשז-סָאװ ."רעפערטרעביוא? םעד טכַאמעג טָאה יז סָאװ רַאפרעד

 -סקילגמוא ןַא ןעשעג םיא טימ זיא'ס ןוא ,(רעטנייּפ) רעלַאמ ַא ןעוועג זיא ןַאמ

 -ָאטשער, רעכיוה ַא ןופ ןלַאפעגרעטנורַא רע זיא גָאט םענייש ַא ןיא : לֵאפ

 ןרָאװעג ןוא ,רעױמ ַא טברַאפעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע רעכלעוו ףיוא ,*עינַאװ

 ןוא םימותי ייווצ טימ הנמלַא ןַא ןבילבעג זיא עקייח .טיוט ףיוא ט'קוזיניעג

 ףעמוקעג יז זיא ;(סנערושניא) גנורעכיזרַאפ-סנבעל רַאלָאד רַאּפ ַא טימ

 ךודיש ןייק ...ךודיש ַא ןָאט רשפא ןוא החּפשמ טימ ןעז וצ ךיז ,טשרמולכ

 זיא -- ןייגסיוא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רַאלָאד רָאּפ יד ,טכַאמעג טשינ ךיז טָאה

 ןופ שזיטסערּפ רעד סָאװ רעדנואוו ַא זיא .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקירוצ יז
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 רעייז רימ טָאה ץרַאה סָאד ?ןגיוא עניימ ןיא ןלַאפעג רעמכָאנ זיא עקירעמַא

 ןסירעגסיוא טרעוװ ןעמ ואוו דנַאל ַא ןיא טרָאפ רעטסעווש ןיימ סָאװ ,ןקָארשעג

 ...(סדלָאפעקס) *סעינַאװָאטשערק עכיוה ןופ רעטנורַא טלַאפ ןעמ ןוא

 -"הבוט-הנשלק יד :עקירעמַא ףױא ןענופעג ָאי ךיא בָאה תוכז ןייא

 םורַא ןטרָאד ןופ טקישעגוצ ןגָארקעג ןבָאה ןדיא רענדָארג סָאװ ,ךעלטרַאק

 -הנשלג עסיוועג ַא ןרָאװעג ןלעפעג רימ זיא ןטסרעמ םוצ ,טייצ-םיארונ-םימי

 יד טנפעעג טָאה ןעמ זַא ."שדוק-ןורָאק ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,"הבוט

 -סיוא רימ זיא תויח סָאד .על'הרות-רפס עי'תמא ןַא ןגעלעג ןטרָאד זיא ךעלריט

 ,הלילחו-סח ,עקצַאצ םשל טשינ .על'הרות-רפס ַאזַא ןגָאמרַאפ וצ ןעגנַאגעג

 ךיא געלפ ,"ארוק-לעב? ַא ןייז וצ טנרעלעג ךימ טָאה עטַאט רעד יו ױזַא רָאנ

 ,על'הרות-רפס ַאזַא רעבָא בָאה ךיא ןעוו .שמוח ןיא הרדס יד *ןייז-ריבעמ,

 תודוקנ ןָא -- רפס ץתמא ןַא ןיא יו טנעיילעג ןוא טריציטקַארּפ ךיא טלָאװ

 -רַאמ ןטעב ךיא לָאז יצ :העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז בָאה'כ .ּפָארט ןָא ןוא

 .על'הרות-רפס ַאזַא עקירעמַא ןופ ןקיש רימ לָאז יז זַא ,ןעקשַאי

 עריא ךיז ןעילפעצ ױזַא .?ץעידָאלָאמ; ַא יװ ןטלַאהעג ךיז טָאה עמַאמ יד

 ייב עקייש ;עגרָאטַאק ףיוא לוולעוו : ןײרַא טלעוװ רעטייוו רעד ןיא ךעלעגייפ

 -רַאפ ךיז טָאה ּפָאק ןיא דנואוו עפיט יד ...עקשַאירַאמ טציא ; *ןעינָאפ

 ...ןצרַאה ןיא ןדנואוו יד רעבָא ,טלייה

 טָאה ?היסהרפב; שטָאכ ,גנילביל סי'נטַאט םעד ןעוועג זיא עקשַאירַאמ

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ןליפעג ענייז .ןזיװעגסױרַא טשינ סָאד רע

 -עג רע טָאה ,טשינ רע טעװ ןַאב רעד וצ ןטיײלגַאב יז : ךיז ןענעגעזעג םייב

 רעד וצ קעװַא טייג עקשַאירַאמ ןייז זַא ,קנַאדעג ןטימ ןביילב ליוו רע .טגָאז

 ...ןעמוקקירוצ טנוװָא ןיא טעוו יז ןוא טעברַא

 יד ןעמונעגרעביא עקטָאמ טָאה "עבשזולס, ףיוא ןיײגקעװַא ס'עקייש טימ

 הרות-דומלת יד טקידנעעג ןַאד ןיוש טָאה רע .רעדורב ןרעטלע ןיימ ןופ עלָאר

 ןָאטעג םענ ַא ךימ טָאה רע .ןשטנעמ *םענלָאּפ; ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןוא

 "האלהו םויהמ, זַא ,שטעווק ןקרַאטש ַא טימ ןסיוו טזָאלעג ןוא טנַאה רעד ייב

 לַאזקָאװ םוצ טריצַאּפשקעװַא עדייב ךיז ןבָאה רימ ,תושר ןייז רעטנוא ךיא ןיב

 .עקירעמַא ןייק ןעקשַאירַאמ ןטיײלגַאב
 רערעטלע רעד ןופ עלָאר יד ןעמונעגרעביא טָאה ,רעדיוו ,עקווַאלס

 רעד טימ ןרָאפעג ןוא טנעה יד ףיוא ןע'לחר ןעמונעג טָאה יז .רעטסעווש

 -עגכָאנ ךיז ןבָאה םיבורק עטּפָאכ ַא ,קישטשָאוװזיא ןטימ לַאזקָאװ םוצ ןעמַאמ
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 טונימ עטצעל יד טָאה עטַאט רעד ,לַאזקָאװ םוצ עקשָארד רעד ךָאנ טּפעלש

 ךָאנ ןּפַאכ וצ לַאזקָאװ םוצ םעטָא ןָא ןפיול וצ ןעמוקעג ןוא טַאהעג הטרח

 ,קיביײא ףיוא ןסירעגקעװַא םיא ןופ טרעוו סָאװ רעטכָאט ןייז ףיוא קילב ַא

 םייב ןענַאטשעג זיא עקשַאירַאמ ןוא ןײגּפָא ןעמונעג טָאה ןַאב יד ןעוו

 ,לכיטיזָאנ סייוו ַא טימ זנוא וצ טעכָאפעג ןוא ןָאגַאװ ןופ רעטסנעפ םענעפָא

 ןטימ ןגירשעגכָאנ גוצ םעד קידנפיולכָאנ ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה

 "רפס ַא טימ יהבוט-הנשל' ַא עקירעמַא ןופ רימ קיש !עקשַאירַאמ, : חוכ ןצנַאג

 "! על'הרות

 א

 רימ .העידי םוש ןייק ָאטשינ זיא ןעקשַאירַאמ ןופ ןוא קעװַא זיא טייצ ַא

 ,עטסגרע סָאד טכַארטעגרעביא ןוא רעצרעה ערעווש טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 טשינ טייג עקירעמַא ןייק ןעמוקניירַא ריא זַא ,ליפעגרָאפ ַא טַאהעג ןבָאה רימ

 .י.קיטַאלג ױזַא וצ

 טעקַאּפ ןסיורג ַא טכַארבעג ךעלדנע זנוא טָאה *ןָאילַאטשטָאּפ, רעד ןעוו =

 םולשב זיא יז זַא הרושב רעטוג רעד טימ ווירב םעד ץוח זיא ,עקירעמַא ןופ

 טימ *סטרעװרָאפ, ןופ טינשסיוא ןַא ןגעלעג ךיוא טרעוװנָאק ןיא זיא ,ןעמוקעגנָא

 ןכעלריפסיוא םעד ןופ ,1912 רָאי םעד טריטַאד ,עיפַארגָאטָאפ ַא סעקשַאירַאמ

 גונעג טַאהעג טָאה עקשַאירַאמ זַא ,טסואוורעד טשרע ךיז רימ ןבָאה לקיטרַא

 ,"דנַאל םענעדלָאג; םעד ןיא ןדנַאל וצ טביולרעד ריא טָאה'מ רעדייא תורצ

 "וצ יז לָאז'מ ןטלַאהעג טָאה'ס ןוא דנעלייא סילע ףיוא ןטלַאהרַאפ יז טָאה'מ

 ןעוו .ןינע םעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה *סַאיַאה; רעד .עּפָאריײא ןייק ןקישקיר

 עטמַאַאב-עיצַארגימע יד טימ "תַא-ירהק םעד טגָאזעג טָאה (עקדייז) ירנעה

 "רעד טלָאמעד טשרע ןעמ טָאה ,תודע סלַא *סַאיַאה, ןופ רעטערטרַאפ םעד ןוא

 ,שטיװָאמַארבַא ירנעה ןופ יורפ עכעלצעזעג סלַא ןדנַאל וצ ןעקשַאירַאמ טביול

 -- רעטכָאט רעיירטעג רעייא ןופ, : ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא ווירב רעד

 עקיטכערּפ ַא טקַאּפעגנײא ןגעלעג ךיוא זיא טעקַאּפ ןיא .?שטיװָאמַארבַא ירעמ

 .על'הרות"-רפס ַא טימ *הבוט-הנשל;

 לרוג רעד טָאה עקירעמַא ןייק ןרירגימע ס'עקשַאירַאמ ןוא ס'עקדייז טימ

 עקיצרַאה ,ערעייט עניימ ןופ ןלָאז ןברוח ןסיורג םעד ךָאנ זַא ,טמיטשַאב

 ךיא ןוא עקשַאירַאמ רעטסעווש ןיימ רָאנ ןבעל ןביילב רעדירב ןוא רעטסעווש

 ,םייח ---
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 טסַאּפערק רענדָארג רעד

 זיאס זיב ,קיטכיל טשינ טרעווס, : לטרעוו סָא8
 רעזנוא וצ טסַאּפעגוצ טוג ךיז טָאה ,"רעטסניפ טוג רעירפ ןא

 -שַאירַאמ ןוא *ןעינָאפ, ןעניד ןײגקעװַא ס'עקייש ךָאנ .החּפשמ

 עשימָאנָאקע רעזנוא זיא ,עקירעמַא ןייק ןרעדנַאװסיױא ס'עק 0

 רעטסעווש ןיימ ,תמא ,ןייז וצ אנקמ סָאװ ןעוועג טינרָאג עגַאל

 -םימשב ַא ןיא קידנפלעהסױרַא ןשָארג רָאּפ ַא טנידרַאפ ןיוש טָאה עקװַאל

 ןגָאלשעגרעביא טָאה טײקנַארק-ןקָאּפ ערעווש ס'עקטָאמ .רעדורב ןיימ .למערק

 ןענרעל וצ ךיז סוסקול םעד :טייצ רעשּפיה ץנַאג א ףיוא ךיז ןענרעל ןייז

 ןענעק סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיילַא רע טָאה "עשטשילישטוא ענעילסעמערק ןיא

 רעד ןלַאפעג סעקציײלּפ עגנוי ס'עקטָאמ ףיוא זיא .ןעניגרַאפ טשינ ךיז רימ

 "ורב ַא ןרָאװעג זיא עקטָאמ .טעברַא ןייז ןיא ןטַאט םעד ןפלעהוצסיורַא ךָאי

 ןבעל ץנַאג ןייז ןבילברַאפ ןיוש רע זיא הכאלמ רעקיזָאד רעד ייב .רעריק

 "יש לכימ ןיזוק רעזנוא --- רבח ןייז טקוקרַאפ ךיוא ךיז טָאה ןעקטָאמ ףיוא

 ַא ןרָאװעג זיא רע יװ םעדכָאנ זנוא ייב טעוװָאכעג ךיז טָאה לכימ .ווָאגניל

 וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז סע .יירעריקורב וצ ןעמונעג ךיז טָאה רֶע ךיוא ; םותי

 וצ טַאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,סמעדייא ,ןיז : םירוחב עגנוי ךָאנ "הרבח; רעד

 -- טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה טנעה עטנוזעג ,עגנוי ןייק .ןעמענ וצ ךיז סָאװ

 ןוא רעטסניפ ןעוועג ןעמעלַא עקַאט זיא .טעברַא טלעפעגסיוא ױזַא טלָאװ

 .ןרעגנוהוצרעטנוא רעכעליירפ ןעוועג זיא ןעמַאזוצ רעבָא ,רעטיב

 -ביירגרעד סָאד ."ןקותמ-רדח; םעד טקידנערַאפ ךיא בָאה טלָאמעד טקנוּפ

 ךימ .הבישי רעד ןיא ןעוװעג זיא םוידוטש ןיימ ןצעזוצרָאפ ףיוא עטסרַאב

 טָאה "התיכ; רעטשרע רעד טימ .דומיל-רכש ןָא ןעמונעגניירַא ןעמ טָאה

 רעטייוצ רעד טימ ;(ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא) רעצינזוק רעד טנרעלעג

 רעטרעפ רעד טימ : רעב 'ר רעטיור רעד -- רעטירד רעד טימ ;עּפיל 'ר --

 ,שטיװַאּפוז בייל-םייח 'ר ,רעקָאשישיײא רעד -- רעטצעל ןוא

 ךיא ןיב ןמז ןייא ךָאנ ןוא התיכ רעטירד רעד ןיא ןיירַא דלַאב ןיב ךיא

 םישמוח יד ןיא יקב ַא .רעקָאשישיײא םוצ -- רעטרעפ רעד ןיא רעבירַא ךיילג
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 ךיא בָאה ןמז ַא ןופ ךשמ ןיא .ארמג וצ טּפַאכעגוצ ךיז ךיא בָאה ,ך"נ ןוא

 ,תופסות ןוא י"שר ,ארמג טַאלב ַא טימ ןעװַארּפס טנעקעג ןיוש ןיילַא ךיז
 יא א
* 

 "עג ןיוש ךיז טָאה'ס ,רעװלוּפ טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא טפול-טלעוו יד

 ןיא טרעקַאלפעצ לענש ץנַאג ךיז טָאה סָאװ ,עלעמעלפ סָאד ןזָאלבעצ ןעמונ

 קיטילָאּפ טלעוו ןופ .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ רעייפ ןסיורג םעד

 סָאד .ןענַאטשרַאפ רעקינייו ךָאנ ןוא -- טסואוועג טשינ ןיטולחל ךיא בָאה

 יג טנייה .בוטש ןיא זנוא ייב ףירט ןעוועג זיא וליפַא *קיטילָאּפ; טרָאװ

 םעד !העושי יד ןעגנערב רָאג זנוא טעוװ קיטילָאּפ "ס'עינָאפ, זַא ,סייוו

 (גנוטסעפ) *טסָאּפערקא ַא ןעיוב וצ טסולגרַאפ ךיז טָאה *ַאקשויטַאב-רַאצ;

 .ענדָארג םורַא אקווד ןוא

 ,ןץענערג רעשיסיירּפ רעד וצ טנעָאנ ,טקנוּפ רעשיגעטַארטס ַא ,ענדָארג

 וצ ןעמוקוצ ןענעק טשינ לָאז שטייד רעד ידכ ,ןרעוו טקיטסעפַאב טזומעג טָאה !

 ןמ ןרָאװעג טקישעגוצ זנוא זיא *טסָאּפערק; רעד .המחלמ ןופ לַאפ ןיא זנוא

 ערעזנוא ךיוא ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סע !טבעלעג:יח : ןרָאװעג זיא'ס ,םימשה

 ,"רָאי עטוג ןביז;

 ןריקורבוצסיוא *דַאירדָאּפ , רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ןטַאט ןיימ

 עטַאט רעד טלָאװ דיא סלַא ,*טסָאּפערקק םעד ןופ טיירב ןוא גנעל עצנַאג יד

 "ורב עכעלטסירק ןייק יוװ ױזַא רָאנ ,"לכעקעל, ַאזַא ןגָארקעג טשינ לָאמנייק

 ןריקורבוצסיוא ףיוא טרפב ,ןעוועג טשינ ענדָארג ןיא ןַאד ךָאנ ןענייז רעריק

 "רעטנוא ןעמ טָאה ,ןגעװַאב ןענעק ךיז לָאז עירעליטרַא ערעווש יד זַא ,ןגעוו

 -הכזק טָאה עטַאט ןיימ ןוא -- טרָאד ןוא ָאד *די-תנתמ/ ַא טימ טרימשעג

 טָאה *טסָאּפערק, רעד ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ טָאה סע ...ןעוועג "לרוגב

 ,טייז רעטָאטשרעפ רעד ףיוא טעיָארטסעג קיסיילפ ךיז

 "יקורב-חרבח .טָאטש ןיא עפש עסיורג ַא טכַארבעג טָאה טסָאּפערק רעד

 יד טרעסערגרַאפ טָאה עטַאט רעד .ןרָאװעג טכירעגפיוא שממ ןענייז רער

 ןייק טָאה םעד -- רעווש ןטעברַא טלָאװעג רָאנ טָאה סע רעוו ."אתורבח;

 טימ ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא טעברַאעג טָאה ןעמ .טלעפעג טשינ הסנרּפ

 ךיוא ,טבעלעגפיוא טָאה אפוג טָאטש יד רָאנ טשינ .רעריפנָא סלַא ןטַאט ןיימ

 םעד ןופ *לדנייב, ַא טקעלענּפָא ןבָאה רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעוּפ יד

 -ייטש סנגָאװ-ןוא-דרעפ ערעייז טימ טלעטשעגוצ ןבָאה םירעיוּפ יד ,טסָאּפערק

 טָאה דמַאז רעדָא רענייטש טרָאּפסנַארט ןדעי .טעברַא רעד וצ דמַאז ןוא רענ
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 ןעמוקַאב טגעלפ רעױּפ רעד .?עקיאטס;, רענרעצליה ַא ןיא ןטסָאמעגּפָא ןעמ

 קיטיירפ ןדעי .המיתח ס'נטַאט ןיימ טימ ,*עיצנַאטיװק, ַא סָאמ רעדעי רַאפ

 ןבעגסױרַא םיא ןעמ טגעלפ ןטרָאד ןוא *ַאינזַאק; ןיא ןייג עטַאט רעד טגעלפ

 עקידלבור-ןעצ ןוא -ףניפ :ןלַאירעּפמיא ענעדלָאג טימ ךעלעקעז עכעלטע

 ןוא רעטעברַא יד ןופ ןעמענרעביא טגעלפ עטַאט רעד .תועבטמ ענעדלָאג

 סָאװ ןובשח םעד טול םענייא ןדעי טלָאצעגסױא ןוא ךעלעטעצ יד םירעױוּפ

 .דלָאג ןיא טמוק םיא

 בָאר, ,טריטקעּפסער קרַאטש ןטַאט ןיימ ןבָאה םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד

 :טרָאװ ןייז ףיוא ! טייל וצ ןוא טָאג וצ דיא ַא זיא ,טגָאזעג ייז ןבָאה ,*רעטלַא

 וצ ןעמוקעגסיוא ןטַאט םעד זיא לָאמ ליפ ,"טסָאּפערק. ַא ןלעטש ןעמ ןעק

 עכעלנעזרעּפ ערעייז ןיא תורשּפ ןכַאמ ,םירעיוּפ יד ןשיוװצ "ררוב; ַא ןייז

 עדייב ךיז ןבָאה ,"ןיד-קסּפ; ןייז ןבעגעגסױרַא עטַאט רעד טָאה ןוא .םיכוסכס

 ךיז ,ע'סוכ ַא טכַאמעג ,תונעט עקידרעטייוו םוש ןָא ןפרָאװעגרעטנוא םידדצ

 .קסע ןַא ט'רטּפ'עג ןוא טעקשטָאמשעצ

 סָאװ ןעוועג טשינ זיא .טשינרָאג רעדָא ,רָאג רעדָא זיא'ס : ןעמ טגָאז יו

 טנעקעג טשינ טָאה'מ ; סעצילָאּפ יד ףיוא רענייצ יד טגיילעג ןעמ טָאה ,ןָאט וצ

 ַא טַאהעג ָאי ןיוש רימ ןבָאה .ךיז סיירעצ שטָאכ ,טעברַא ךָאטש ןייק ןגירק

 -ַאב סעטַאט-טָאטש רענדָארג יד ןבָאה ,חווירב הסנרּפ טימ ,*טסָאּפערק,

 םעד טלָאװ עטַאט רעד .טָאטש ןופ ןסַאג-טּפיױה עלַא ןריקורבוצרעביא : ןסָאלש

 ןעוועג ןענייז טַארטסיגַאמ ןופ *ָאװטסלַאשטַאנ; יד .ןעוועג לחומ *דַאירדָאּפ;

 טָאה ןעמ זיב ,ןפױלכָאנ טפרַאדַאב ןעמ טָאה גנַאל םישדח .סרעלָאצ ערעטיב

 ןביוהנָא ךיז .טעברַא רענענָאטעגּפָא רעד רַאפ רכש םעד ייז ייב טנָאמעגפיוא
 רעריקורב-הרבח ןבָאה .טניולעג טשינ ךיוא טָאה ,יָאװטסלַאשטַאנש טימ רעבָא
 -ַארּפסעג ךיז ןוא ,גנַאגרעטנוא-ןוז זיב גנַאגפיוא-ןוז ןופ ,דרעפ יד יו טעברַאעג
 .טעברַא רעשיטָאטש רעד טימ ךיוא טעוװ

 טפיוקעג ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טצוּפעגסױא ןעמעלַא זנוא טָאה עטַאט רעד
 ,ןײרַא לוש ןיא ןייג וצ הנתמ ַא -- ?עדנָאטערא עיינ ַא ןעמַאמ רעד ךיוא

 רעד טָאה .ךלהמ רענשזַאװ ץנַאג ַא ןעוועג זיא טסָאּפערק םוצ זנוא ןופ
 ןעמָאנ ַא םיא בָאה ךיא .דרעפ ַא דירַאי רענדָארג ןפיוא טלדנַאהעגנייא עטַאט
 -ּפָא ךיוא טָאה עטַאט רעד .(רילָאק-ןַאטשַאק ןייז טיול) *ןַאטשַאק; : ןבעגעג
 ןבָאה רימ ,עקסַאילָאק עטלַא ןַא ,דרוי ַא ,ץירּפ ןשילױּפ ןטלַא ןַא ןופ טפיוקעג
 השעמ -- ןרָאפעגמורַא ןענייז רימ ןוא טברַאפעגרעביא ,טקינײרעגּפָא יז
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 רימ ייב ןענייז עקסַאילָאק יד ןוא *ןַאטשַאק; דרעפ סָאד ."סעקישטשעימָאּפ,

 .ןייז "הלודגל-הלועק ןקידמיצולּפ רעזנוא ןופ עטסקיטכיוו סָאד ןעוועג

 ךיא בָאה ,ןענרעל ןופ יירפ ,םישדח-רעמוז יד ךרוד ,טייצ-"לקינַאק;

 ןבָארגעג ,*סעקשטַאט; יד טּפוטשעג :טסָאּפערק ןיא טכַארברַאפ געט עצנַאג

 יד ףיױא רעמַאה ַא טימ טקַאהעג ,דמַאז עקימייל ,עטיור סָאד ןעלדיר טימ

 ףיוא יװ ,ןשרַאמ עשירעטילימ יד ייז ףיוא ןליּפשסױא טריבורּפ ןוא רענייטש

 ןרָאפקירוצ סָאד ןעוועג זיא רימ רַאפ עיצקַארטַא ענוװַאלג יד ,ליּפשדןקָאלג ַא

 ףיוא ןטַאט ןטימ קידנציז ,*שזַאּפיקע; רעזנוא טימ ןײרַא טָאטש ןיא טכַאנרַאפ

 4 ךיילג רימ וצ ןעוועג זיא רע -- טנעה יד ןיא סעצייל יד טימ *עלזָאק, רעד

 רעד ייב טכַאמעג ךעלצונ ךיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,געט ךיוא ןעוועג

 "עג גנוטכַא ,םירעיוּפ יד רַאפ "ךעלעטעצ; יד ןבירשעגסיוא בָאה ךיא .טעברַא

 ,םענורב ַא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,סָאמ ענטַארדַאװק ענרעצליה יד זַא ,ןבעג

 ןפלָאהעג בָאה ךיא .ןביוא ןופ "ךרעווא ַא טימ טליפעגנָא ןייז לָאמעלַא לָאז

 ןוא תוריכש יד ןלָאצוצסױא ףיוא ןלַאירעּפמיא יד ,דלָאג ךעלעקעז יד ןגָארט

 -עג טָאה עטַאט רעד ןעוו (סָאמ יד) *עקטעילורק יד ןטלַאהעגוצ ; תואצוה יד

 םעד טשינ ךיז םענ ךיא .ןרָאטקעּפסניא יד רַאפ קורב עקיטרַאפ סָאד ןטסָאמ

 "נוא ךיא בָאה *עלעקציײלּפ, ַא רעבָא ,טסָאּפערק ןופ יובעג םעד רַאפ טידערק

 ...טלעטשעגרעט

 עטַאט רעד טָאה ,טעברַא רעד וצ טנעה ןלעפסיוא ןעמונעג טָאה סע ןעוו

 טכַאמעג ייז טָאה ןוא ןכַאפ ערעדנַא ןופ תוכאלמ-ילעב עכעלטסירק ןעגנודעג

 טנרעלעג רע טָאה עגנוי יד ןוא ,(רעטעברַאיץרַאװש) *ישטָאבַאר ינרָאשט; רַאפ

 -טיל ,רענעמרַא ,ןקַאילָאּפ ,ןסור :טעברַאעג זנוא ייב ןבָאה סע .יירעריקורב

 ןלָאגנָאמ עקינייא טעברַאעג זנוא ייב ךיוא ןבָאה סע ;ןסורסייוו ,רעניוו

 יד טנרעל עטַאט רעד סָאװ ןדירפוצ ןעוועג טשינ אקווד זיא "הרבח; רעזנוא

 ,טגָאזעג ייז טָאה ץרַאה סָאד יװ .."הקזחבפ סרעייז זיא סָאװ ,ךַאפ ַא עדמערפ

 יד ןלעװ ,הלשממ רעשילױּפ רעד רעטנוא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא זַא

 "תורבח; ענעגייא ץנערוקנָאק ןיא ןריזינַאגרָא ןטסירק *ערַאבקנַאד, עבלעז

 ןלעװ ייז זַא ןוא ,טעברַא רעד וצ ןדיא ןזָאלוצ טשינ ןוא רעריקורב ןופ

 ןיימ טימ ,החּפשמ רעזנוא ןופ רעליימ יד ןופ טיורב לקיטש סָאד ןעמענסױרַא

 ,ןייז סע ףרַאד ױזַא זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רתלַא 'ר זַא רעבָא .שארב ןטַאט

 ַא טכַאמעג ןוא ןּפיל יד טשיװעגּפָא החּפשמ רעזנוא ןופ עקירעביא יד ןבָאה

 יי ,טוט רע סָאװ סייוו רתלַא 'ר .גייווש
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 טניואוועג טָאה ,שרדמ-תיב ןשירעדיינש ןבעל ,לסעג ןשירעדיינש ןיא

 סָאװ םעד טימ ,ךיז ןוא ,םימותי עריא טרעגרעד טָאה יז .הנמלַא יד עקיהרש

 ןפיוקרַאפ וצ ףיוא *טנעטַאּפע ןייק ."עלעריב; עמייהעג ַא ןטלַאהעגנָא טָאה יז

 "סעקינזיצקַאצ יד ןעוו ,טַאהעג טשינ רעכיז עק'הרש טָאה ריב ןוא ןפנָארב

 עריא ןוא גָארטסָא ןיא ןרָאװעג טליופרַאפ יז טלָאװ ,טנַאה רעד ייב יז ןּפַאכ

 -סָאװ ...םימותי-תיב םעד רַאפ ןטַאדידנַאק ןרָאװעג ןטלָאװ רעדניק ריפ

 ?הסנרּפ בילוצ עמַאמ עיירטעג ַא ןוא הנמלַא עמערָא ןַא טשינ רעבָא טוט עשז

 ייב גהנמ ַא ןרָאװעג זיא ..."עלעריב; ַא טכַאמעג בוטש ןיא ךיז ייב יז טָאה

 ייב בירעמ ןוא החנמ ךָאנ דלַאב ןעמוקוצנעמַאװצ ךיז רעריקורב-הרבח

 ,"םייחלע ַא ןכַאמ ןטרָאד ןוא *עלעריבק רעמייהעג ריא ןיא הנמלַא יד עק'הרש

 ',ןווירג ענעזנעג לסיבַא ,ייא עטרַאה ַא ,לרעבעל טלגערּפעג ַא טימ ןסייברַאפ

 ךָאנרעד ןוא -- ריב עילפוק ַא טימ ןעקנירטרַאפ ,סעלעביצ טימ לגנירעה ַא

 טרַאװעגּפָא ןבָאה רעדניק רימ .ערעשטעוו ףיוא בייוו םוצ םייהַא ןייג טשרע

 ,תמא .ךעלשימרעק יד ףיוא קוקסיוא ןַא טימ ,טעברַא רעד ןופ סעטַאט יד

 ,לרעבעל ןזנעג ַא סעק'הרש רעבָא ,ןעקנורטעג טשינ *עקדָאװ; ןייק ןבָאה רימ

 יקצולַאז ןופ טשרע *עילדָאּפ ַא רעדָא ,לגייב ןשירפ ַא טימ ייא עטרַאה ַא

 ...?ךלמ-ינדעמ, ןעוועג זנוא רַאפ זיא --- סױרַא ןוויוא ס'רעקעב םעד

 ,החּפשמ רעזנוא ןופ בור סָאד ,רעריקורב-הרבח ןבָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 ,זיוה ןיא ייז ןופ םענייא ןדעי ייב *ךעלשימרעק; ערעייז ןעװוַארּפ טנעקעג

 ,לטסנידרַאפ ַא ןרַאשוצ טפרַאדַאב ןעמ טָאה םימותי עריא טימ ןעק'הרש רעבָא

 ןוא סרעטעפ עניימ ,עטַאט ןיימ .הבציק וצ ןעמוקנָא ןפרַאד טשינ לָאז יז

 ןוא עמַאמ ןיימ .טַאהעג ןעניז ןיא דימת סע ןבָאה ,רעריקורב הרבח ,סניזוק

 רענעמ ערעייז סָאװ לביארַאפ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ןעיורפ ערעדנַא יד

 ןסייבוצ ןוא ןפנָארב קנורט ןבלעז םעד ןענעק ייז ןעוו ,ןירַא קנעש ןיא ןעייג

 זנוא רַאפ טשינ -- ךעבענ ,םימותי טימ הנמלַא ןַא .םייה רעד ןיא ןגירק

 ןזָאל טשינ ייז רָאט ןעמ -- ןָאט םעד טלעטשעג עטַאט ןיימ טָאה --- טכַאדעג

 ...ןלַאפ

 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,רעפרעד יד ןופ םירעיוּפ יד ןבָאה טייצ-טינש

 ןטיירגוצ ךיוא ךיז ןוא רעדלעפ ערעייז טימ ןבעגּפָא ךיז טזומעג ,זנוא רַאפ

 ץלַא ןרָאװעג ןענייז דמַאז ןוא רענייטש טימ ךעלעגעוו יד ,רעטניוו םעד רַאפ

 ןיא טעברַא יד זָאל ןוא םענ שטָאכ !סיזירק ַא .רענעטלעז ץלַא ,רעקינייו

 טימ ןָא ךיז ביוה ייג ; טיפָארּפ ןגעוו רָאנ טלדנַאהעג טשינ ךיז טָאה סע ,ןטימ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וָאקָאלבַאי ןַאמרעה 144

 -נָאק ַא ןבירשעגרעטנוא טָאה דיא ַא ןעמעוו טימ ,עירעּפמיא רעשיסור רעד

 -סיוא ןקיטרַאפ ַא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ ןלעטשוצ טעװ רע זַא ,טקַארט

 ,דמַאז ןוא רענייטש ,ןלַאירעטַאמ עקיטיונ יד ןָא רעבָא ! טסָאּפערק ןטריקורב

 טָאה ןַאלּפ רעשיטקַארּפ ַא ס'נטַאט ןיימ ,ןלעטשוצ טשינ טעברַא יד ןעמ ןעק

 ןיימ זיא ,טלעפעגסיוא טשינ טָאה טלעג ןייק יוװ ױזַא ,םעלבָארּפ םעד טזיילעג

 -ילעב ןלעטשנָא ,רענעגעוו-ןוא-דרעפ ענעגייא ןפיוק וצ ןלַאפעגנייא ןטַאט

 עקיטיונ יד קידנלעטשוצ ןבעל ַא ןכַאמ ייז ןלָאז ןוא --- סענַאמרופ ,תולגע

 ,ןלַאירעטַאמ-קורב

 .ףירַאי ןפיוא

 ךיז ךיא בָאה ,דרעפ יד ןעלדנַאהנייא םייב ,דירַאי רענדָארג םעד ףיוא

 -עווש עכעלטע טפיוקעגנייא רימ ןבָאה דירַאי םעד ףיוא .טּפעלשעגטימ ךיוא

 ןעגנודעג ןבָאה רימ : רענעגעוו ענרעצליה רָאּפ ַא ,דרעפ-ּפעלש עשיסיירּפ ער

 ּפָארַא-גרַאב םייב ,םלוע-תיב ןטלַא ןבעל ,עציורט ףיוא לַאטש עלעיצעּפס ַא

 -ײרטנָא עשיא'יוג ,סענַאמרופ עשידיא טלעטשעגנָא ןבָאה רימ ,"עקיזדרויא וצ

 ,"טסָאּפערק; םוצ ןלַאירעטַאמ עקיטיונ יד טלעטשעגוצ ןבָאה ייז ןוא סרעב

 טלדנַאהעגנייא ןבָאה רימ זיב ,ןטלַאהעגנָא ןבָאה דירַאי םעד וצ ןטיזיוו ערעזנוא

 ףיוא רימ רַאפ רָאנ טנידעג טָאה *ןַאטשַאק, ןיימ ,דרעפ-טעברַא לָאצ עשּפיה ַא

 .ןַאּפשעג-עקסַאילָאק םעד ןיא רעדָא ,ןטייר םוצ

 ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז עקדָאבָאלס ףיוא דלעפ ןעיירפ ןסיורג ןפיוא

 ןטרָאד ןבָאה ןָאיַאר רענדָארג ןצנַאג ןופ רעלדנעה-דרעפ .,םידירַאי-דרעפ .יד

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה גָאטרַאפ טעה .הרוחס עקידעבעל רעייז טלעטשעגסיוא

 ײרעּפַאלק-טנַאה ַא ,שינעגניד ַא ,יירעטלעש ַא ,יירשעג ַא ,למוט ַא ,רַאװריװ ַא

 ךיז ןבָאה ןעיירעגירק ,סרעטכעלעג .ּפָארַא-לדנער ַא -- ףורַא-לדנער ַא --

 יד ןופ ןעקומ ןוא ןעקעמ םעד טימ ,ןעיירעשזריה-דרעפ טימ טשימעגפיונוצ

 עטקעטשעגסױרַא טימ ,דָאר ןקידכעלייק ַא ןיא ענעדנובעגוצ ,תומהב ערעדנַא

 דרעפ יד טקוקעג ןבָאה םיניבמ ,ןטכַארטַאב םוצ םינוק יד רַאפ --- ?סנטניה;

 -עג ,לכענק יד ,סיפ יד טּפַאטַאב ,ןרָאי ערעייז ןייגרעד וצ ןײרַא ןייצ יד ןיא

 -ענטירּפס ,טייקנילפ ןטסעמ וצ ןפיולכרוד ,ןריצַאּפשכרוד ךיז דרעפ סָאד טזָאל -
 ,טייק

 "עג רעלדנעה-דרעפ יד ןבָאה גנורירטסנָאמעד רעד ןופ טייצ רעד ךרוד

 ,םינוק יד .חקמ ןרעסעב ַא ןגירק וצ ידכ ,ןײרַא למיה ןיא הרוחס רעייז טביול
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 ,טייקיטליגכיילג :טרעקרַאפ .תולעּפתה ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ ןבָאה ,רעדיוװ

 .ןעגניד ןענעק ךיז ןלָאז ייז ידכ ,סנױזַא ןעזעג ןיוש טָאה'מ : טגָאז רענייא יו

 ןּפָארט ןרעטיב םעד ןופ ןעוועג םעוט ןיוש םירחוס יד ןבָאה גָאטרַאפ דלַאב

 ןדעי טפרַאדַאב ןעמ טָאה גָאט ןכרוד .?ןריטקַארט; ןוא *סעציניטסָאג; יד ןיא

 רעלדנעה יד ייס ; סױרַא ?עקלָאּפָאנָאמ; ַא ןופ *קָאילשז; ַא טימ ןצענַאב רחסמ

 ...לשעלפ ןיא יװ לּפעק ןיא רעמ טַאהעג ןבָאה םינוק יד ייס ןוא

 -סָאק עטנוב ערעייז ןיא רענייגיצ טעװַאיעג דימת ךיז ןבָאה דירַאי םוצ

 -יישרַאפ טימ ךעלשיט ןדיוב ערעייז ןבעל טלעטשעגסיוא ןבָאה ייז .ןעמויט

 ,ןענע'חקל ,ןעלטעב ןיירַא טָאטש ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה לייט ַא .תואיצמ ענעד

 -רַאפ ; טנעה ןענעייל ךרוד ,ןטרָאק ןפרַאװ ךרוד "טפנוקוצ; יד טגָאזעגסיוארָאפ

 ,תואופר עקסבַאב טפיוק

 ךעלשיט טימ רעלדנעה-ןיילק םתס טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה דירַאי ןפיוא

 -דליב טימ טלעטשעגנָא ,ךעל'מימלצ ,סעקרעשטַאּפ עזעיגילער טימ ןעגנָאהַאב

 ןטעוטַאטס טימ ; *ַאירַאמ ַאטנעיווס; רעד ןופ ,*ַאקסָאב-ַאקטַאמ, רעד ןופ ךעל

 טקעריד ,ךעלטרַאק עשיּפַארגָאנרָאּפ טימ וליּפַא -- "רעזיילרעד םעד סוזעיע ןופ

 ...זירַאּפ ןופ

 "עיסעפָארּפ, רעייז טריציטקַארּפ !בָאה רעגניפ *עקּפעל, טימ הרבח

 ןוא "ןדלָאיא יד טעברַאַאב שירעלטסניק ןבָאה יז .טרעטשעגמוא דירַאי ןפיוא

 טּפַאכעג ךיז טָאה "רבד-לעבפ רעד ןעוו ...סענעשעק יד טקידיילעגסיוא ייז

 ןדלַאװעג ענייז ןבָאה ,"יקיתוּפַאק ןייז טכַאמעג טכערוצ םיא טָאה ןעמ זַא

 ןבָאה ןיילַא םיבנג יד ...סעקנַאב ןטיױט ַא יוװ ןפלָאהעג םיא "בנג ַא טּפַאכ;

 ! םיא טּפַאכ ןוא םידאמ ַא טייז ,ונַא *! בנג ַא !בנג ַא טּפַאכ; ןעיירש ןטלָאהעג

 "רַאפ ַא ןפיולוצ ןעמוק טגעלפ סָאװ ,ומצעבו-ודובכב ,קינשטָאדָאלָאקָא רעד זַא

 ךיוא ןײלַא טָאה ,ןטע'בנגַאב םעד רַאפ טשרמולכ ןעמענוצנָא ךיז ,רעטעּפָאס

 ..."ןתמו-אשמ; םעד ןופ "קלח? ןעמונעג

 רעייז ןעוועג זיא ,ַאזַא ליּפש ַא ,(טיור רעדָא ץרַאװש) *ינסַארק-ינרָאשט;2 = |

 ערעייז םירעוּפ עוויאַאנ יד ייב ןגירקוצסיױרַא ףיוא לדניווש רענעגנולעג ַא

 ףיא לדניוש םעד ןעמ טָאה טעברַאעג .לבור רָאּפ עטעװערָאהרַאפ-רעװש

 | :ןפוא ַאזַא
 ןַאמהרבח א ןענַאטשעג זיא עלעשיט טגיילעגפיונוצ ןיילק ַא ייב

 ייוצ :טנעה יד ןיא ןטרָאק יירד טימ טרירװענַאמ קנילפ רעייז טָאה ןוא

 ןענייז לשיט ןפיוא ,ץרַאה-זיוט עטיור ַא ןוא ,ץיירק ןוא קיּפ ,זייט עצרַאװש
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 טפרַאדַאב טָאה ןעמ .ןלַאירעּפמיא ענעדלָאג ,ןעלבור ענרעבליז עברוה ַא ןגעלעג

 ַא :ןטרָאק עטרעקעגרעביא יירד יד ןיא טגיל "זיוט; ַא רַאפ סָאװ ןפערט

 יד לשיט ןפיוא ןגיילנייא טפרַאדַאב ןעמ טָאה לכ-םדוק ? עטיור ַא יצ עצרַאװש

 ןפערט וצ רעבָא ?ןעמ טליּפשרַאפ רעמָאט -- ןייא טלעטש ןעמ סָאװ עמוס

 ױזַא טקוקעגסיוא טָאה טרָאק רעטרעקעגרעביא רעד ןופ רילָאק ןקיטביר םעד

 טָאה םעד ץוח .עקיזיר םוש ןייק ןעוועג טשינ םעד ןיא טלָאװ סע יו ,טכייל

 ןוא טיירדעג ױזַא ,לדניווש ןקיזָאד םעד ןיא טסילַאיצעּפס ַא ,ןַאמ-הרבח רעד

 טַארוקַא טסייוו ןעמ זַא ,ןרעוש טנעקעג טָאה ןעמ זַא ,ןטרָאק יד ןפרָאװעג

 זיאמ .טגיל ,טלעג סָאד טלעטשעג טָאה'מ רעכלעוו ףיוא ,טרָאק יד ואוו

 טיטעּפַא "ןדלָאי; יד ןבעגעג טָאה סָאד זַא ,סניוועג ןטימ רעכיז ױזַא ןרָאװעג

 | ,טלעג רעמ-סָאװ ןלעטשוצנייא

 "הרבחק עטּפָאכ ַא ןבָאה לדניווש ןקיזָאד םעד טימ ןפלָאהעגסױרַא

 ...טנַאה ןיא טנַאה רעלדניווש-ןטרָאק םעד טימ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,"טייל

 "גײא ,עלעשיט םייב ןענַאטשעג ייז ןענייז םירעיוּפ רַאפ עטלעטשרַאפ

 םורַא םירעוּפ ע'תמא יד ןעוו .תורצוא עצנַאג ןענואוועג ןוא טלעג טלעטשעג

 -רַאפ ךיוא ךיז ייז טָאה ,עגר ַא ןיא *רשעתנ; ןרעוו ןשטנעמ יוװ ןעזעג ןבָאה

 רעירפ .טלעטשעגנייא ךיוא ןבָאה ןוא *ןגעמרַאפ טכיילא ַא ןּפַאכ וצ טסולג

 ֿבױהנָא ןיא !םיסינ רעביא םיסינ ןוא -- תועבטמ ערענעלק ,קיטכיזרָאפ

 ןעייג ייז זַא ,םירעױוּפ יד טגייצרעביא רעכיז טָאה סָאד .ןענואוועג ייז ןבָאה

 ןבָאה ייז ןוא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה טייקענדעשז רעייז ןעוו ,ןרעו טקילגַאב

 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טשרע ןַאד ,ןעמוס ערעסערג ןלעטשוצנייא ןביױהעגנָא

 "עג ייז ןבָאה .רעױּפַאק טקנוּפ -- ןפערט ןעמונעג ןבָאה ייז .ךָארב רע'תמא

 ,ץרַאװש סױרַא זיא -- טור ;טיױר סױרַא זיא -- ץרַאװש ףיוא טלעטש

 ידב טלעטשעגנייא ייז ןבָאה רעמ ץלַא ,טליּפשרַאפ ןבָאה ייז רעמ סָאװ

 רעד ןעוועג דימת זיא לכה-ךס רעד .עטליּפשרַאפ סָאד קירוצ ןעניװעגוצּפָא

 דירַאי ןופ ןרָאפעג ןוא "םינותחת, יד טליּפשרַאֿפ ןבָאה םירעיוּפ יד : רעבלעז

 ...לשטייב ןטימ ןײרַא ףרָאד ןיא םייהַא

 -עגנָא ,*רעכַאמנצנוקא ןייק טלעפעגסיוא טשינ ךיוא ןבָאה דירַאי ןפיוא

 דרעװש ַא טזָאלעגרעטנורַא ,רעייפ ןעגנולשעג ןבָאה ייז ,ןצַאיַאּפ יו ןָאט

 "קַא ערעייז ןזיװַאב ןבָאה ןעָאקירט עטרילָאק ןיא ןטַאבָארקַא ;לגרָאג ןכרוד

 -עגסיוא ןַא ףיוא ןטפול רעד ןיא טעילוקעג ךיז ,קיטש-ץנוק עשיטַאבָאר

 טָאה גנוטיילגַאב עשילַאקיזמ יד ,דרע רעד ףיוא ךיּפעט ןטלַא ןטײרּפש
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 -עג קיטייצכיילג ךיוא טָאה רע .עקנירעטַאק ַא ףיוא ןַאמ-הרבח ַא טלעטשעגוצ

 ןוא ,ןביוא ןופ ןצַאט ענעשעמ טימ קיוּפ ןסיורג ַא עציילּפ רעד ףיוא ןגָארט

 ףיוא ערָאּפש ַא וצ ןדנובעגוצ ,עיצַאניכַאמ רעשימייה ַא ןופ ףליה רעד טימ

 -עגרעּפַאלק ענעדיישרַאפ יד טרילוּפינַאמ סופ ַא טימ רע טָאה ,לוויטש ַא

 טָאה סָאװ ,ײגוּפָאּפ ַא טימ טצונַאב ךיז טָאה קישטשנירעטַאק רעד ,גייצ

 רעד ןגעוו "ךעלעטעצ-ףערטנ :סױרַא עלעטסעק ַא ןופ לבָאנש ןטימ ןגיוצעג

 עלעקצימ שימָאק ַא טימ ,ךעלעקזייח ןיא ןָאטעגנָא ,עּפלַאמ ַא ...טפנוקוצ

 טָאה םלוע רעד ןוא תויוועה טכַאמעג ,טעילוקעג ךיז טָאה ,עלעּפעק ןפיוא

 טימ םלוע ןשיווצ טצנַאטעגמורַא טָאה ?עלעקנַאיזעבָא; יד ןעוו ,ןלָאװקעגנָא

 -עגנירַא ןוא טליופעג טשינ ךיז ןעמ טָאה ,עלעקּפַאל ַא ןיא שוילעּפַאק ַא

 ,תועבטמ לסיב שּפיה ַא ןפרָאװ

 יד "ןרָאּפ; םייב ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה לקַאטקעּפס רע'תמא רעד

 ןגיוצעג דימת ןבָאה רעדליב *עשיטָאזקע; יד .תומהב ערעדנַא יד ןוא דרעפ

 ;טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לדנַאה-דירַאי עצנַאג סָאד ..."רָאבזצ ןטסערג םעד

 ..+ רעדנואוו-זייב סָאד ןקוקוצנָא םודנעּפ-םודנעה ןפָאלעג ןענייז עלַא

 ַא רַאפ ןוא ,"סיַאהוב, ,"סרעגָאא טכַארבעג ךיוא ןעמ טָאה דירַאי םוצ

 ןייז וצ הכזמ ייז ידכ ,יק יד ,סעשטַאילק יד טרעּפכורפַאב ייז ןבָאה זיירּפ

 ןענַאטשעג ןענייז ,ךעבענ ,תומחב ענדיב יד ...עלעבלעק ַא ,לקישָאל ַא טימ

 ךעלרעמָאי ,ּפָאק םייב קירטש רעבָארג ַא טימ ץָאלק ןרעווש ַא וצ ענעדנובעגוצ

 "כַא רעכעלשטנעמ רעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןוא -- טעקומעג ,טעשזריהעג

 "רַאפ וצ טריבורּפ ייז ןבָאה ,סיפ עטשרעטניה יד טימ קידנעקירב .תוירז

 .י.רעקידלַאװגרַאפ יד ןופ "ערע, רעייז ןקידייט

 -מוא טָאה ,הווַאת ןופ ןגיוא ענעסָאגרַאפ-טולב טימ ,רכז רעקיטכעמ רעד

 -ַאב קידנקעלּפטנַא ,סיפ עטשרעדָאפ ענייז ךיוה רעד ןיא ןביוהעג קידלודעג

 טָאה ,רעגַאב ןלעוסקעס ןופ דליוו ,דילג-סטכעלשעג ןטגערעגנָא ןייז שירעמיר

 ייוצ עטשרעטניה יד ףיוא טײקוויסַאמ רעצנַאג ןייז ןיא טלעטשעגפיוא ךיז רע

 סָאװ ,"יז, רעד ןופ ףוג ןקידרעטיצ םעד ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז ןוא סיפ

 קידנטלַאהוצ .קיטייו ןוא קערש ןופ תחדק ַא ןיא יו טלסיירטעג ךיז טָאה

 "גורַא רעגניװצַאב רעד טָאה ,סעטיּפָאק עטשרעדָאפ יד טימ רעטגניװצַאב ןייז

 "עגפיוא יד .קלח"רעטנוא "ס'יז; רעד ףוג ןרעווש ןייז טימ טשטעווקעגרעט

 טימ רכז םעד טציהעגרעטנוא ןבָאה ןומה ןופ רעטימעג עטגערעגנָא ,עטצייר

 -גצלירג ס'רכז ןקיטכעמ םעד .תויוועה עקסנַאיבורג ןוא ןפורסיוא עקיצומש
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 טָאה טייקינעטרעטנוא רעקיד'הענכה ןופ רעמָאי "ס'יז; רעד ןוא האנה עקיד

 ...טגיזַאב טָאה "רע; רעד זַא ,טריזילַאנגיס

 -ַארטסוליא עשיטסידַאס יד טניואוועגייב ןבָאה ןיילַא רענעמ רָאנ טשינ

 -ָאכָאכ ךערפ ןבָאה עיצַאטוּפער רעטפַאהלפייווצ ןופ סעינשירַאב ךיוא .סעיצ

 ןבָאה רעמינּפ עטמַאלפעצ יד ןופ ןגיוא ענעסָאגרַאפ-סקעס ערעייז .טעשט

 יז ןבָאה ליּפש ןקיזָאד םעד ךָאנ ...הסנרּפ ןוא גנוקידירפַאב טרעטשינעג

 ...ייז ףיוא םינלעב גונעג ןענופעג ךיז ןבָאה סע ; גנַאל-וצ ןכוז טפרַאדַאב טשינ

 סָאד ןעלדנַאװרַאפ ןעק שטנעמ רעד ױזַא יו ,ןפיירגַאב וצ רעווש זיא סע

 ַא וצ ,"הריצי; ןופ טקַא םעד ,ןבעל ןכעלשטנעמ םעד ןופ עטסנביוהרעד

 ...עיצַארענעגעד ןוא טייקנברָאדרַאפ רעטסכעה ןופ הגרדמ

 ןופ לײטנָא םעד טימ ,םידירַאי עכעלטנפע יד ףיוא סעיגרָא-סקעס יד |

 יירפ ןוא קנַארפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,ןשינעפעשַאב עמוטש ענעפלָאהַאבמוא

 ַאזַא ךָאנ .רעדניק ןופ טרַאװנגעק רעד ןיא וליפַא ,ןגיוא יד ןיא ןעמעלַא רַאפ

 -רעד טכייל רעייז ךיז עכעלטנגוי יד ןבָאה ,דירַאי ןפיוא *עינעלװַאטסדערּפ;

 ףיוא רעדניק ענעריובעג-יינ יד טשינ טגנערב *ןַאשטָאבק רעד זַא ,טקידנוק

 "עג ָאי ןיוש ןבָאה סעלוש יד ןופ רערעל רעדָא ןרעטלע יד ןעוו .טלעוו רעד

 ןבָאה ,םינינע-טכעלשעג עגונב רעדניק יד ןריטנעירָא וצ שזַארוק םעד טַאה

 .ךעלרעכעל ןעגנולקעג *ןעניב ןוא לגייפ, ןגעוו ןליּפשײב ערעייז

 -טקעס עקידמיצולּפ יד טָאה רעדניק עלַא ףיוא טשינ ,ךעלדנעטשרַאפ

 סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .גנוקריוו עבלעז יד טַאהעג דירַאי ןפיוא גנוקעלּפטנַא

 ןפיט ַא טזָאלעג טָאה גנורַאפרעד יד ,לַאג רענירג רעד טימ ןכָארבעג ןבָאה

 -ןרָאי ןבָאה ךס ַא .גנולקיװטנַא רעכעלטכעלשעג רעלַאמרָאנ רעייז ףיוא םַארש
 .טנעדיצניא ןערקירּפ םעד ןורכז רעייז ןופ ןקעמסיוא טנעקעג טשינ גנַאל

 ַא ןפורעגסױרַא טָאה גנורַאפרעד עיינ יד ןעמעוו ייב ,רעדניק ךיוא ןעוועג

 ןוא גָאטייב ןגלָאפרַאפ ןעמונעג ייז טָאה סָאװ ,גנַארד ןשיזיפ ןזעירעטסימ

 טימ רעגַאב ןקידנענערב רעייז ןליטש וצ טכוזעג ןבָאה ייז .טכַאנייב רעמ ךָאנ

 יייצ עשיפַארגָאנרָאּפ טימ ס'אסכה-תיב עש'להק יד ןופ טנעװ יד ןרימשַאב

 .ידכ ,ךעלטנעוו יד ןיא רעכעל טרעיובעג .ןטפירשפיוא עקיצומש ןוא ןעגנונעכ

 .,רעּפרעקדןעיורפ ַא ןופ לייט ןטעקַאנ ַא ףיוא קילב ַא טימ ךיז ןקידירּפַאב וצ

 טפיוקעגרעטנוא ,ןָאטוצכָאנ ייז רעדניק ערעגניא ןעגנואווצעג ןוא ךיז טרינָאנַא

 .ןלָאז ייז ,סעקרעקוצ טימ ,עלוש רעד ןופ רעדָא ,תונכשב ךעלעדיימ עניילק יד
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 עלעוסקעס ערעייז ןטכַארטַאב וצ ידכ ,*ליּפש-הלוח-רָאטקָאד; ןיא ןליּפש ךיז

 | .י.ןענַאגרָא

 "טנפע יד וצ ןעגנוגיינ-סקעס עשרעדניק עלַא יד ןביירשוצ טשינ ןעק'מ

 סָאװ ,תוביס ךָאנ ָאד רעכיז ןענייז סע ,דירַאי ןפיוא סענעצס עכעלדנעש עכעל

 ײרעמירַאב יד ןרעהסיוא סָאד ,ןטייהניואוועג עלַאמרָאנבַא וצ רעדניק ןביירט

 רער רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג ָאי ןענייז עכלעוו ,רעדניק יד ןופ

 "נַאפ עשרעדניק יד ןציירוצפיוא ףיוא גונעג ןעוועג ךיוא זיא ,טייקכעלקריוו

 -- רעייפ ןזעירעטסימ םעד טימ ךעלרעּפרעק ערעייז ןדניצנָא ןוא סעיזַאט

 טָאטש-ןריובעג ןיימ ןופ רעדניק יד .סעצָארּפ-סגנופייר ןופ גנואילב עמַאס ןיא

 ...םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ ךיוא לַאפ םעד ןיא ןענייז

 10 לטיֿפַאק

 טָאטש ןיא טסַאג ַא

 םעד טרעייפעג דנַאלסור ןיא ןעמ טָאה 1912 רָאי ןי

 יד -- עיטסַאניד רעשירַאצ רעד ןופ ייליבוי ןקירָאי-0

 ןיא ןעמ טָאה בוט-םוי ןקיזָאד םעד דובכל .סוװָאנַאמָאר

 "רעפ ןוא טָאטש ןשיװצ רעקרַאפ ןרַאפ טנפעעג ענדָארג

 .ןַאמעינ םעד רעביא קירב-ןָאטעב עיינ יד --- טָאטש

 -ןָארב ַא טָאה סעגערב ןטייז עדייב ןופ קירב רעד ףיוא גנַאגפױרַא םייב

 םעד טעמדיועג זיא קירב יד, :שיסור ףיוא טרימַאלקָארּפ לוװָאט רענעז

 -יא רעשרעה-וָאנַאמָאר יד ןופ (עיטסַאניד רעקירָאי-300) *עיטעלדָאטסירט;

 .?עירעּפמיא רעשיסור רערָאג רעד רעב

 ןוא טָאטש ןשיווצ טזיירּפשעג ןעמ טָאה קירב עיינ יד ןעיובפיוא ןזיב

 ,לקירב-ןָאטנַאּפ; ןטגיילעגסיוא ךעלפיש ףיוא ,ןלָאמש ַא ףיוא טָאטשרעפ

 עטסדנימ סָאד .סיפ עשרעניה ףיוא ,סבעווניּפש ףיוא יו ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ

 עילַאװכ עטסנעלק יד ןוא ,*עקױרטסָאּפע עצנַאג יד טגיוועג טָאה עלעטניוו

 -ירַא ךיז טנעקעג ןעמ טָאה רעטניוו .סיפ סרעייג-סופ םעד טקנעוװשעג טָאה

 -ץרַאה רעקינייװ טימ ,ןַאמעינ םענעריורפעגנייא ןופ זייא םעד ףיוא ןּפַאכרעב



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 150

 ןענייז סעפָארטסַאטַאק ןייק יוװ ױזַא רָאנ .אפוג קירב רעד ףיוא יו שינעּפַאלק

 : קירוצ ןוא ןיהַא קירב רעד ףיוא טשטילגעג ךיז ןעמ טָאה ,ןעמוקעגרָאפ טשינ

 "...ןרעוװו טניואוועג ןעק'מ סָאװ וצ ,ןרעו טוואורּפעג טשינ לָאז ןעמ;

 ענרעצליה עקיטנַאקריפ ַא :*םָארַאּפ, ַא טגָאמרַאפ ךיוא טָאה ענדָארג

 ענעדנובעגפיונוצ ןופ "ץיילפ; םעניילק ַא וצ טקיטסעפעגוצ ,עמרָאפטַאלּפ

 -ַאק עבָארג ףיוא ןגיוצעג ךיז טָאה עיצקורטסנָאק עקידנעמיווש יד .רעצעלק

 ןרָאװעג טּפוטשעגרעטנוא זיא ןוא ןַאמעינ ןופ טיירב רעצנַאג רעד ךרוד ןטַאנ

 ךיז ױזַא טָאה *םָארַאּפפ רעד .סנקעטש עבָארג ,עגנַאל טימ סעגערב יד וצ

 ןטייווצ םוצ גערב ןייא ןופ לָאצּפָא םעניילק ַא רַאפ טריטרָאּפסנַארט קידנּפעלש

 | ןרישזַאסַאּפ רענדָארג ךיוא יו ,תואשמ ערעווש עלַא

 ,קירב-ןַאב ענרעזייא יד ןעוועג זיא רעקרַאפ רענדָארג ןופ לדנייש סָאד

 -רעבירַא טָאה ןוא ןטייווצ םוצ גרַאב ןכיוה ןייא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה קירב יד

 עוװויסַאמ ףיוא קידנרַאּפשנָא ךיז -- גערב וצ גערב ןופ ןַאמעינ םעד טנַאּפשעג

 טנידעג טָאה קירב יד .ָאנד ןזיב רעסַאװ ןטימ ןיא עטיובעגניירַא סענָאלָאק

 ןעועג זיא ןוא ענדָארג ןופ ןוא וצ רעקרַאפ"ןַאב םעד רַאפ ךעלסילשסיוא

 ,ןלױּפ-שיסור ןיא קירב רעטסכעה רעד רַאפ טנכעררַאפ

 טימ קירב רעיינ רעד ןופ גנונעפערעד יד טרַאװרעד ןבָאה ןדיא רענדָארג

 םעד דובכל זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה טָאטש ןיא ,גנונַאּפש סיורג

 ,"טָאטש ןיא טסַאג ַאק ףיוא ןטכיר ךיז ןעמ געמ *קינדזַארּפ, ןקירָאיײ0

 רערעדנַא ןייק טשינ ןריפכרוד טעװ קירב יד ןענעפע ןופ עינָאמערעצ יד זַא

 ,רעטייווצ רעד יַאלָאקינ רַאצ --- ומצעבו-ודובכב ,*ַאקשויטַאב, רעד יו

 רעלעיציפָא ןַא .ןעמ טגָאז ,"אגח ַא זיא רעטסיולק ןיא טגנילק ןעמ זַא;

 -ַאב טָאה ,רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד ןופ ןבעגעגסױרַא ,טערקעד-הכולמ

 טימ ,יַאלָאקינ רַאצ ןופ טיזיוו ןטנַאלּפעג םעד ןגעוו ןעגנַאלק יד טקיטעטש

 "שרויע ןייז ,"םינוקז-ןבא ןייז טימ ךיוא טגנערב *לרעטָאפ; רעד זַא ,בָאגוצ ַא

 | ...ײסקעלַא שטיװערַאצ :"קינדעילסַאנ; םעד -- "רצע
 ןעוועג ןענייז שירפ .גנורעקלעפַאב רעשידיא רעד ןלַאפַאב זיא דחּפ ַא

 ןענייז ןדיא יד .ןיּפילָאטס ןוא עװעלּפ-ןָאפ ףיוא ןטַאטנעטַא יד ןורכז ןיא

 לדנעמ רעריטרַאמ םעד ףיוא "םד-תלילע? רעד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג טשינ ךָאנ

 עמַאזיורג ןופ ןרָאי ךָאנ הסיפת ןופ ןרָאװעג טײרפַאב טשרע זיא סָאװ ,סילייב

 רעגדָארג ףיוא טָאה --- "רעוולוּפ עלעסעפ ַא ףיוא טציז ןעמ; .ןעגנובעלרעביא

 ,ןקיליטרַאפ ןעמעלַא ןוא ןסיירפיוא ןעק קנופ ןייא ;טיוה יד טרעטיצעג ןדיא
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 -ַאשזרעדָאמַאס, םעד יבגל "דובכה-תתיחּפ; ַא םתס רעדָא ,עיצַאקָאװָארּפ ַא

 -יורג רעד ןיא ןדיא עלַא ףיוא תומקנ עקיטולב ןעגנערב רעכיז טעװ ,"ץעיוו

 .עירעּפמיא רעשיסור רעס

 -עגפיונוצ ןבָאה ייז ,ןריולרַאפ טשינ רעבָא ךיז ןבָאה רעריפ-הליהק יד

 טימ טעטימָאק ַא ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא ןטרָאד ןוא הפיסַא ןַא ןפור

 ףיוא םַארגָארּפ ַא ןטעברַאוצסױא ידכ ,שארב *סעצּפוק-ידליג-יוורעּפ; יד

 רעשיטַאמָאלּפיד ןופ םיללכ עלַא טול --- "רזוע-ךלמ, םעד ןייז וצ םינּפ-לבקמ

 רעד טימ גנודניברַאפ ַא ןּפינקוצנָא ןסָאלשַאב ךיוא טָאה ןעמ .טעקיטע

 -ץיה; יד זַא ,ןטסירָארעט-ןטסיכרַאנַא יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא

 זיא "ןבעל ןוא טױט; ןופ לרוג רעשידיא רעד זַא ,ןבָאה ןעניזניא ןלָאז *ּפעק

 | .י.טנעה יד ןיא ייז ייב

 טלײטעגוצ זיא טסעג ענעביוהעג יד ןעגניזַאב וצ עיסימ עקיטכיוו יד

 "יורג רעד ןופ רָאכ םעד טימ ,יקצעינעמַאק ךורב 'ר ןזח-טָאטש םעד ןרָאװעג

 ןיב "ןטקה ינא; ואוו ,ייגרעס לאומש ןופ ץנעגיריד רעד רעטנוא לוש רעס

 לבור 3 ןעמַאמ רעד טכַארבעג ןוא ררושמ "רענלָאּפ, ַא ןעוועג ךיוא ןיוש

 .שדוח ןדעי תוריכש

 "רַאפ "טָאטש ןיא טסַאג; םעד דובכל טָאה ייגרעס רָאשזיריד רעזנוא

 "םענ ַא קיטייצכיילג ךיז טָאה ןוא "םיכלמל העושת ןתונה; םעיינ ַא טסַאפ

 .שיסור ףיוא *ינַארכ ַאירַאצ עשזָאב; םעד זנוא טימ ןרידוטשוצנייא ןָאטעג

 ןמיה ןשיסור םעד "טעווערבוזעג; רימ ןבָאה ,סרעביב יד יוװ קידנציווש

 ןשיסור ןטכע םעד טימ ןעמוקסיױרַא לָאז סע זַא ,"רַאצ םעד ץישַאב ,וינעטָאג;

 | .י*! ךייש טשינ ךָאד זיא -- תושפנ-תנכס זיא'ס זַא .טנעצקַא

 ןיא ןעגניז םייב ןגָארטעג ןבָאה רימ סָאװ ,"סעגַארט/; יד ,םידגב-לוש יד

 םעד קנַאדַא רעבָא .טעוועצינעגרעביא ךעלשּפיה ןעוועג ןיוש ןענייז ,לוש

 ןופ "רעייטשסיוא, םעיינ ץנַאג ַא זנוא רַאפ טלעטשַאב ןעמ טָאה ,?קינדזַארּפ;

 : טלציוועג ךיז ןבָאה םיררושמ-הרבח .ךעלמיתילט ןוא סעקלומרַאי ,סעסַאר

 ,סעטַאט-לוש ערעזנוא ייב ן'לעוּפ טנעקעג טָאה רָאטַארעּפמיא-רַאצ רעד רָאנ

 ,הּפוח רעד וצ יװ ןעיָארטסיױא זנוא לָאז ןעמ זַא ,םיריבג-םיאבג יד

 ןשירָאטסיה םעד וצ גנוטיירגוצ יד זַא ,ןבעגוצ ןעמ זומ תמאה-ןעמל

 ןוא -סיורג ,תוכאלמ-ילעב רענדָארג רַאפ עפש סיורג טכַארבעג טָאה טיזיוו

 -יינש : טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג טשינ ךיוא זיא *ךמע; .רעלדנעה-ןיילק

 יי1ּפע יד סָאװ ,"ןדַאירַאנצ יד טלעטשעגוצ ןבָאה ,רענשזריק ,רעטסוש ,רעד
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 -- ןדיא ןוא ןטסירק ,טייל-רעטילימ ,עטמַאַאב-סגנוריגער יד --- טָאטש ןופ

 ןטפעשעג עסיורג יד ,*טָאטש ןיא טסַאג, םעד דובכל ךיז רַאפ טלעטשַאב ןבָאה

 יד ףיוא ןעמָארק ערענעלק יד .םינוק טימ לופ ןעוועג ןענייז ענרָאבָאס ףיוא

 ףיוא ,קרַאמ םעיינ ןוא ןטלַא ןפיוא ךעלדייב יד וליפַא ןוא ,ןסַאג עקיטייז

 ,טלעג טזיילעג ךיוא ןבָאה ,ףיוה-לוש ןפיוא ןוא עציורט

 טעװעצַארּפעג ןבָאה ,רעריקורב-הרבח םיפתוש ענייז טימ ,עטַאט ןיימ -

 ,ןסַאג -טּפױה יד טריקורבסיוא ןוא טרעטסַאלפעג ןבָאה ייז ,טכַאנ ןוא גָאט

 -עג גנוטכַא טָאה עטַאט ןיימ .ןעמוקרָאפ טפרַאדַאב טָאה *דַארַאּפ, רעד ואוו

 טעּפעשטרַאפ ,הלילח ,רעמָאט לייוו ,ןלעפ טשינ לָאז עלעדנייטש ַא זַא ,ןבעג

 עשידיא סָאד זיא --- לדנייטש ַא ןָא טייל עכיוה עקידנרישרַאמ יד ןופ רעוו ךיז

 | : .י.רעװלוּפ עקשיש ןייק טרעוו טשינ ןבעל

 ןוא קיטנָאמ עלַא -- *ןזַאקירּפ; ןבעגעגסױרַא טָאה ?ָאװטסלַאשטַאנ;

 ,ןרַאוטָארט יד טרעיישעג ןוא טמיורעג טָאה ןעמ .שרעדנַא סעּפע קיטשרענָאד

 -עג יד ןופ סענירטיוו יד ןוא רעטסנעפ יד טרירָאקעד טָאה ןעמ ,רעזייה יד

 ןסַאג -טּפיוה יד .דיחי-ב ןייז טימ רעסייק םעד ןופ רעדליב טימ ןטפעש

 ,רַאװלוב רעד ןוא *דַארַאּפיץַאלּפפ רעד ,עװָאקמַאז ,עװָאדַאס ,ענרָאבָאס ןופ

 רעיינ רעד וצ זיב ,קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ ס'יקסוועשערעש יײברַאפ ,ענלָאדָאּפ

 עשיסור ןופ םי ַא ןיא ןרָאװעג טקנוטעגנייא עלַא ןענייז ,ןַאמעינ םייב קירב

 ןבָאה ,ךעלּפמעל עטרילָאק טימ טעװעקיּפעגנָא ,סעגנעטס עקיברַאפ-ליפ .ןענָאפ

 רעד ואוו טורשרַאמ ןצנַאג םעד רעביא ןטָארד-ףַארגעלעט יװ ןגיוצעג ךיז

 -כרוד טפרַאדַאב ןבָאה םיתרשמ-רצוי ןוא םיתרשמ ,עטיווס ןייז טימ רעסייק

 ףיוא ןוא ןרעיוט-ףמואירט טיובעגסיוא ןעמ טָאה ןטקנוּפ עסיוועג ףיוא ,ןרָאפ

 -סַאנ; ןייז ןופ ןוא רַאצ םעד ןופ רעדליב עסיורג ןעגנַאהעגפיוא ןעמ טָאה ייז

 ."קינדעיל

 עשירעטילימ ענעדיײשרַאפ ןענַאטשעגניײא לָאמעלַא ןענייז ענדָארג ןיא

 ,יקסטַאיװ ,יקסנירבָאק ,יקסעמרעּפ :ןקלָאּפ יד קנעדעג ךיא .ןעגנולײטּפָא

 "עג ךיוא ןבָאה ןקלָאּפ יד ןיא .יקסײרעליטרַא ,ענרָאיּפַאס ,יקסדָאװַאזרעטעּפ

 -ָאק עקסטנַאקיזומ יד ןיא ןעוועג ייז ןענייז בור סָאד ,ןטַאדלָאס עשידיא טניד

 -יא יד ןיא רעײגנײרַא עטפָא ןעוועג ןענייז ןטַאדלָאס עשידיא יד ,סעדנַאמ

 ףיוא ןטעברַאפ עטסמערָא יד ןבָאה בוט-םוי ןוא תבש ףיוא .ןעמייה עשיד

 ןסָאלשעג ךיוא ןבָאה ןטַאדלָאס עשידיא יד .םיחרוא-ןטַאדלָאס יד טיײצלָאמ ַא

 ןענייז "ןעינָאפ; ןענידסיוא ןכָאנ ןוא רעטכעט רענדָארג יד טימ םיכודיש
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 רעטסעקרָא םעד ןיא רערעל-קיזומ רעטשרע ןיימ .םיבשות ןבילברַאפ ןיוש ייז

 -לָאס עטנידעגסיוא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עדנַאמָאק רענרַאשזָאּפ רעד ןופ

 עקירעמַא ןייק טרעדנַאװעגסיױא רעטעּפש טָאה רע) יקסרַאילָאטס רתלַא ,ןטַאד

 .(ָאגַאקיש ןיא טניואוועג טָאה ןוא עילימַאפ ןייז טימ

 רענייק טָאה םעד רַאפ טכַאנ ַא ..."ןידה"םויא רעד ןעמוקעגנָא זיא ףוסל

 רעד רעביא ןיוש ךיז ןבָאה גָאטרַאפ דלַאב .טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןייק טימ

 "שנעיאוװ, יד ןבָאה סָאד ; ןשרַאמ עשירעטילימ ןופ רענעט יד ןגָארטעג טָאטש

 ,"דַארַאּפ , ןופ ןטקנוּפ עטמיטשַאב יד וצ ןקלָאּפ ערעייז טײלגַאב סרעטסעקרָא

 ךיז ןוא בוטש ןופ טּפַאכעגסױרַא ךיז ךיא בָאה ,קיזומ קידנרעהרעד

 םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ בָאה ךיא .סַאג ענרָאבָאס וצ ןָאטעג זָאל ַא

 ךיא זַא ,ייברעד קידנריזַאטנַאפ ,רעטסעקרָא ןַא טימ ןרישרַאמ-טימ ןופ ןויסנ

 גנערטש ןעמעלַא זנוא טָאה ייגרעס םגה ,ןטנַאקיזומ יד ןופ רענייא ךיוא ןיב

 רעסיורג רעד ןופ רעמיצ-עיציטעפער ןיא ןעלמַאזרַאפ וצ ךיז ןלױפַאב

 ,ירפרעדניא דלַאב לוש

 סעקיטש עקידנעשטשילב יד טימ ,ןטַאדלָאס ענטָאכעּפ עקידנרישרַאמ יד

 ןופ גנעל רעד ןיא ,תורוש עגנַאל ןיא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה ,ןסקיב יד ףיוא

 ןעלגיּפש טנעקעג ךיז טָאה ןעמ ,טצנַאלגעג טָאה ייז ףיוא ץלַא .סַאג ןטייז עדייב

 -ָאכ יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןרידנומ יד ןופ ּפענק ענעשעמ ערעייז ןיא רָאנ טשינ

 .לוויטש יד ןופ סעוועיל

 דרעפ-ןזיגריק ףיוא ןטירעגייברַאפ ןענייז ןקַאזָאק *סעינטָאס2 עכעלטע

 ןעוו ,ןעוועג רימ רַאפ זיא גנושַארעביא עטסערג יד .רילָאק ןקיבלעז םעד ןופ

 ערעייז ףיוא טליּפשעג ןבָאה ייז ,רעטסעקרָא-ןקַאזָאק םעד ןעזרעד בָאה ךיא

 -טּפיוה יד ןעוועג ןענייז ןקַאזָאק יד .דרעפ יד ףיוא קידנטייר ןטנעמורטסניא

 עשירַאצ יד ןטײלגַאב וצ דובכ םעד טלייטעגוצ ןעמ טָאה ייז ; םינתוחמ

 טפָא ץנַאג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקיײגַאנ ערעייז .ךַאװ-ןרע ןַא יו עטיווס

 ,ןדיא-םתס ןוא ןרענָאיצולָאװער עשידיא יד ןופ םיפוג יד ףיוא טזָאלעגּפָארַא

 ...טסעג ענעביוהעג יד רַאפ גנוצישַאב ַא יו ןעניד טפרַאדַאב סע ןבָאה

 ענרַאשזָאּפ עצנַאג יד טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא סַאג-סָאלש ףיוא

 -כרוד טעמכ ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עקיליוויירפ ןוא עשיטָאטש יד ,עדנַאמָאק

 טימ ,ןעמרָאפינוא ענדַארַאּפ ערעייז ןיא עטצוּפעגסױא ,טיילעגנוי עשידיא סיוא

 ,רעטסעקרָא רענלָאװ רענרַאשזָאּפ רעד ;ּפעק יד ףיוא סעקסַאק ענעשעמ יד

 ןוא סעּפמָאּפ -רעייפ עטרעיישעג יד ;ןטנעמורטסניאיזָאלב עקיצנַאלג יד טימ
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 ...רעייפ ַא וצ יו טיירג ץלַא -- דרעפ עטנַאּפשעגניײא ןיא ךעלסעפ-רעסַאװ

 ךיז טָאה רעדעי .ןשטנעמ טימ טרעגַאלַאב ןרָאװעג ןענייז ןרַאוטָארט יד

 ףיוא ןָאט וצ קילב ַא ןענַאװ ןופ ,טרָא ןרעסעב ַא ןּפַאכרַאפ וצ טּפוטשעג

 | .רעשרעה ןטבלַאזעג םעד

 טימ םיוק .רעסערג ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא םורַא טפַאשגנע יד

 טימ ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא ןומה םעד ןופ טקורעגסױרַא ךיז ךיא בָאה תורצ

 ץתמא םעד ףיוא קידנטכיר ךיז -- ףיוה-לוש םוצ לסעג רעשרעלקומש רעד

 .טעּפש ןעמוק ןיימ רַאפ קסּפ

 טעװעקיּפעגנָא ןעוועג ןיוש ןענייז םורַא ךעלסעג עלַא ןוא ףיוה-לוש רעד

 ךיז לָאז רענייק : טגָאזעג ךעלטייד טָאה *זַאקירּפ; רעד .ןדיא רעטנזיוט טימ

 יד ףיוא ןזָאלסױרַא ךיז ןזומ עלַא .םייה רעד ןיא ןביילב וצ ןגעוורעד טשינ

 -עג ןעמ טָאה הרירב ַא !"ָאװטסלעטַאיס ָאװעיא םעד ןייז םינּפ"לבקמ ןסַאג

 רעסיורג רעד ייב ןָא גָאטרַאפ ןופ טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןעמ זיא ? טַאה

 ,ןטלַאהוצסיױא טשינ ןרָאװעג גנַארדעג רעד זיא טונימ וצ טונימ ןופ ןוא לוש

 :זַאקירּפ םעיינ ַא טימ *קינשטָאדָאלָאקָאק ןַא ןפָאלעגנָא זיא לָאמַאטימ

 רעד טעװ ףיוה-לוש םוצ .סַאג-סָאלש וצ ןייג ןזָאל ןיוש ךיז ןלָאז ןדיא עלַא

 ןבעל ןצנַאג ןיא סע טייג ןדיא יד ביוא רָאנ ,ןקעמשוצ טשינ וליּפַא רַאצ

 ןעמענרַאפ ןיוש ךיז ייז ןלָאז ,םינּפ ןקיטכיל ס'לרעטָאפ םעד ןקוקוצנָא

 ןשיסור ןיִא *ןעבעילָאמע רעד רָאנ יוװ לייוו .סַאג-סָאלש וצ ןענַאד ןופ

 -ייברַאֿפ עטיווס ןייז טימ רַאצ רעד טעװ ,ןקידנערַאפ ךיז טעװ רָאבָאס

 ענרַאשזָאּפ רעד ןגעקטנַא ,לָאטיּפש "םענעיָאװ, םוצ סַאג-עװָאקמַאז ןרָאפ

 סָאד ןּפַאכרעד וצ --- ירַאטַאב-ןַאפעטס ןופ סָאלש םוצ ןטרָאד ןופ ; עדנַאמָאק

 ןטרָאד ןוא סַאג-סָאלש וצ ןפיול ןיוש ןדיא יד עשזןלָאז ,גָאטימ ַא טימ ץרַאה

 ,ךיז טייטשרַאפ .טכער ןייז *רַאדוסָאג; םעד ןָאט ןענעק *סניבַאר; יד ןלעוו

 גָאי ַא ךיז םודנעּפ"םודנעה ןוא ןטעב טזָאלעג טשינ גנַאל ךיז טָאה ןעמ זַא

 .סַאג-סָאלש וצ ןָאטעג

 רענָאיזַאק םעד טימ ,ןדיא-יידליג"יװרעּפ, יד טלייאעג ךיז ןבָאה טשרעוצ

 טימ סטרעבלַא ץנירּפ ןיא עטצוּפעגסיוא .שארב .,ןיוועל והירמש רעניבַאר

 -עלעד רעד ןופ רענייא ,טייל-הכולמ יוװ טזײרּפשעג ייז ןבָאה טיה-רעדניליצ

 טיורב עלעבעל ַא טימ ,ץַאט ענעדלָאג עלענָאיצידַארט יד ןגָארטעג טָאה עיצַאג

 .רעבליז ןוא דלָאג ןיא ןטפָאהעגסיױא עלעטנעמ ַא טימ טקעדעגרעביא ,ץלַאז ןוא

 ףיױא טרַאּפשעגנָא ,יקצעינעמַאק ןזח רעד טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ייז ךָאנ
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 ןענייז ,"סענַארט? עיינ ערעזנוא ןיא עטצוּפעגסױא ,םיררושמ רימ ןוא ,ןעייגרעס

 הּפוח ַא רעטנוא ןגָארטעג ןבָאה םיאבג ןוא שדוק-ילכ יד .ןפָאלעגכָאנ ייז

 ףיוא ןוא "הרות-ירתכ/ יד ףיוא ךעלקעלג יד ןוא הרות-ירפס עטריצעגסיוא

 ןופ ןעייר עגנַאל ,טקַאט םוצ ןעגנולקעגוצ ןוא טרירביוו ןבָאה "סמייח-ץע; יד

 ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,עקידנענייש ,עטצוּפעגסיױא ,ךעלרעדניק רענדָארג

 ןומה רעצנַאג רעד ,טנעה יד ןיא ךעלדנעפ עשיסור טימ קידנעכָאפ ,סַאג ןטימ

 ,סיוארָאפ טּפוטשעג ךיוא ךיז טָאה

 געװ םעד טמיוצרַאפ זנוא ןרַאדנַאשז עטּפָאכ ַא טָאה סַאג-סָאלש ייב

 עקליּפש ַא ואוו ץַאלּפ ןייק רעמ ָאטשינ זיא עװָאקמַאז ףיוא זַא ,דיירסיוא ןַא טימ

 עלעיציפָא יד ןזָאלכרוד ןלָאז ייז זַא ט'לעוּפ'עג םיוק טָאה ןעמ .ןפרַאװאוצנײרַא

 ןדיא רעטנזיוט יד ןוא ךעלרעדניק יד .םיררושמ ןוא ןזח ןטימ ,עיצַאגעלעד

 טשינ ןוא רעהַא טשינ -- ךעלסעג עקיטייז יד ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענייז

 .י.ןיהַא

 -עָאק-ינרַאפ .ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה עווקרעצ רעשיסור רעד ןופ ןקָאלג יד

 ,יירעגנילק סָאד טּפַאכעגרעטנוא ךיוא ןבָאה עלעכריק עשטייד סָאד ןוא לָאיט

 רענעט יד זנוא וצ ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ,רַאװלוב ןבעל ,"דַארַאּפ ץַאלּפ; ןופ

 ערעדנַא ןוא עװָאקמַאז ףיוא סרעטסעקרָא יד .*ינַארכ ַאירַאצ עשזָאב; ןופ

 ,"למור, םוצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ,רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפ רעד ךיוא יו ,ןטקנוּפ

 ,רעמָאינצַאק יו ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,שַאמ-שימ ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה סע

 טָאה ,"ןמיהפ ןשיסור םעד ןליּפש ןביױהעגנָא טָאה רעטסעקרָא ןייא ןעוו לייוו

 טצלירגעג טָאה סע .ףוס םייב רעדָא ןטימ ןיא ןטלַאהעג רעטייווצ רעד ןיוש
 ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיירשעג-*ַארוה, יד .קערש ַא -- ןרעיוא יד ןיא
 עכעלרעזייק יד זַא ,"הרושבע יד טגָאזעגנָא ןבָאה ,רעזלעה רעטנזיוט ןופ ןסייר

 ,ןענַאטשעג ןענייז רימ ואוו טקנוּפ םוצ רעטנענ ץלַא ךיז טקור עיסעצָארּפ

 ןופ ןלעדָאמ עטשרע יד ןופ ליבָאמָאטױא רעצרַאװש רעטכַאמרַאפ ַא
 ַאנע עדנַאמָאק יד ,גנוטכיר רעזנוא ןיא קידנרָאֿפ ןזיװַאב ךיז טָאה טייצ רענעי
 ,ןרעיוא יד טביױטרַאפ ןבָאה ןומה ןופ ןעיירשעג עקיד'הנושמ יד ןוא "לוַארַאק
 ַא טָאה יקצעינעמַאק .רַאצ ןטימ םינּפ-לא-םינּפ ןעמוק רימ ןוא -- טָא-טָא
 ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ייגרעס *!אבה ךורב? :ןָאטעג םורב
 ,,."ינַארכ ַאירַאצ עשזָאב; : רעצרעה עקידרעטַאלּפ טימ ןבױהעגנָא ןבָאה רימ

 ןקַאזָאק ןופ ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ,ליבָאמָאטױא רעטכַאמרַאפ רעד
 ןבָאה םינבר יד .זנוא וצ טרעטנענרעד םַאזגנַאל רעייז ךיז טָאה ,דרעפ ףיוא
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 ןעגנוזעצ ךיז ןבָאה רימ ןוא -- "םדו רשבל ודובכמ קלחש; הכרב יד טכַאמעג

 טעשטרַאטסעג ךיא בָאה קידנעגניז ..."םיכלמל העושת ןתונה? :ןערב טימ

 ןסעזעג ןענייז ןטרָאד .רעטסנעפ-ליבָאמָאטױא עטכַאמרַאפ יד ןיא ןגיוא עניימ

 ןוא רעטייווצ רעד יַאלָאקינ רַאצ :ןעמרָאפינוא עשירעטילימ ןיא ןָאטעגנָא

 ןיא סשילרעטסיוא סעּפע טרַאװרעד בָאה ךיא .ײסקעלַא שטיװערַאצ רעד

 ַאקשוטַאמ, ןופ רעשרעה ןקיטכעמלַא םעד ןופ ןעזסיוא ןוא עימָאנָאיזיפ רעד

 עדנָאלב-לקנוט סָאד .ףוצרּפ ןטַאמ ,ןסַאלב ַא ךיא בָאה ןעזרעד רעבָא ,"ַאײסָאר

 ַא וצ ךעלנע טכַאמעג םיא ןבָאה סעצנָאװ עטכידעג-שּפיה יד ןוא לדרעב

 ןסעזעג ןענייז ?קינדעילסַאנא ןייז ןוא רַאצ רעד ...ּפיט-םירעיוּפ ןטושּפ

 ןגיוא עטערומשזרַאפ טימ טקוקעג ,טייקנגױצעגנָא רעלַארטַאעט טימ ,ףייטש

 רעייטשרָאפ יד ןעקנעש וצ ןענוגרַאפ טשינ ךיז ןוא ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס

 ...ןליפַא קילב ַא הליהק רענדָארג ןופ

 ןוא טפול יד ןסירעגכרוד ,סיירפיוא-עבמָאב ַא יוװ ,סָאש ַא טָאה םיצולּפ

 רימ ןענייז עטרעווילגרַאפ .סיפ יד רעטנוא קורב םעד ןרעטיצ טכַאמעג טָאה

 -עג יװ רעליימ ענעפָא טימ ןוא רעטרע יד וצ טדימשעגוצ ןבילבעג ןייטש

 ענרַאשזָאּפ יד .רענייא ךָאנ ןוא --- סָאש ַא ךָאנ טכליהעגּפָא טָאה דלַאב .טפעלּפ

 יד ףיױא "םָאבוד, טלעטשעג ךיז .טעשזריהעצ קיד'ארומ ךיז ןבָאה דרעפ

 רעד ךיז טָאה קינַאּפ ןיא ,סעילבָאלָאה יד ןופ ןסירעג ךיז ןוא סיפ-רעטניה

 טימ .ּפָארַא סַאג רעד ףיוא ןרַאוטָארט יד ןופ ןָאטעג פוטש ַא םלוע רעצנַאג

 ןשיווצ דרעפ יד טימ ןסירעגניירַא ךיז ןקַאזָאק יד ןבָאה ןדרעװש עטזױלבטנַא

 ס'רַאצ םעד ןכלעוו ךרוד ,געוו ַא ןטינשעג סעקייגַאנ ערעייז טימ ןוא ןומה

 .ןגָארטעגּפָא לענש רעייז ךיז טָאה ליבָאמָאטיױא

 רימ ;טפַארק ןוא טעּפמיא רעמ טימ ךָאנ ןטלַאהעגנָא טָאה יירעסיש יד

 ,טרָא ןופ ןריר וצ ךיז טגַאװעג טשינ ןוא קערש-טיוט ןיא טרַאװעג ןבָאה

 רַאצ ןפיוא טַאטנעטַא ןייק זַא ןזיװעגסױרַא דָארג ךיז טָאה רעטעּפש

 ןבָאה "ןטַאי, ךס ַא ייב שטָאכ ,טכַאמעג טשינ ענדָארג ןיא ןעמ טָאה יַאלָאקינ

 ..."לרעסייק, ןטימ ןענעכערוצּפָא ךיז "סעינָאלד יד טצרַאמשעג;

 ַא ןטנעדיצניא עקידרעטייוו ןָא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ זיא דַארַאּפ רעד |

 -יפָא טָאה סָאװ ,עטנעל יד ןטינשעגרעביא ךיוא טָאה רַאצ רעד ,גָאט ןצנַאג

 ןַאמעינ םעד רעביא קירב עיינ יד טנפעעג לעיצ

 -עייטלוהעג ןוא ט'רוכיש'עג *עינָאפ, טָאה רעלעב עטרישזנַארַא יד ףיוא

 | .טכענ עצנַאג טעוו
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 -תלבק ןשידיא םעד תעשב יירעסיש יד ןוא עכָאטַאמוס עקידמיצולּפ יד יַא

 :היה ךכ היהש השעמ זיא 1 סַאג:סָאלש ףיוא םינּפ

 -לָאג יד רַאצ םעד ןבעגרעביא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ןדיא יד ןעוו טקנוּפ

 ,םינומדקמ ךיז טריפ'ס יװ ,ץלַאז ןוא טיורב עלעבעל םעד טימ ץַאט ענעד

 טימ ןענָאנַאק-עירעליטרַא יד טזָאלעצ *עשזָאלַאקק ףיוא ךיז ןבָאה ןַאד טקנוּפ

 ןטצעל םעד ןופ *עיטעיליָאטסירט; רעד דובכל ןסָאש 200 ןופ *טולַאס; ַא

 רעד ,רעטייווצ רעד יַאלָאקינ רַאצ ,עיטסַאניד-װָאנַאמָאר רעד ןופ רעשרעה
 ."טָאטש ןיא טסַאג;

 לא יא
: 

 זיא ענדָארג יװ םעד ךָאנ דלַאב ,1915 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ טימ

 רעד טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג טריּפוקָא

 רעשרעה םעיינ ַא םינּפ-תלבק ןקיבלעז םעד ןבעגעג בושי רעשידיא רענדָארג

 .רעטייווצ רעד םלעהליוו רעזייק טעטסעיַאמ ןייז --

 עשידיא .ךעלדנעפ עשטייד טימ טעכָאפעג ןבָאה ךעלרעדניק עשידיא

 ענעדלָאג עלענָאיצידַארט יד רעגיז םעד ןגָארטעג-ןגעקטנַא ןבָאה רעייטשרָאפ

 ןעגנוזעג טָאה לוש רעסיורג רעד ןופ רָאכ רעזנוא ,ץלַאז ןוא טיורב טימ ץַאט

 קלחשק :הכרב יד טכַאמעג ןבָאה םינבר ןוא "םיכלמל העושת ןתונה; םעד

 ..."םדו רשבל ודובכמ

 : רעד זיא ןטיזיוו עשירָאטסיה יײװַצ יד ןשיווצ קוליח רעקיצנייא רעד

 טיזיוו ַא ףיוא ?קינדעילסַאנ; ןייז טימ ןעמוקעג זיא סָאװ ,יַאלָאקינ רַאצ

 יד רעביא ןרָאפעג זיא ,סעינרעבוג עשיסור ענעגייא ענייז ןופ רענייא ןיא

 ןעקנָאשעג טשינ ,ליבָאמָאטױא ןצרַאװש ןטכַאמרַאפ ַא ןיא ןסַאג רענדָארג

 סָאד ןטָאש םענעגייא ןייז רַאפ טרעטיצעג טלָאװ רע יװ ,קילב ַא םענייק

 -עגוצ רעייז ךיז טָאה ,(רַאצ םעד ּפָא טיה) *ינַארכ ַאירַאצ עשזָאב; גנַאזעג

 .עיצַאוטיס רעד וצ טסַאּפ

 -ירעט רעטריּפוקַא ןַא ןיא טיזיוו ןייז ףיוא זיא רעדיוו םלעהליוו רעזייק

 -לָאג רעד ,ליבָאמָאטױא םענעפָא ןַא ןיא קיטכעמ ןוא ףייטש ןרָאפעג עירָאט

 טעשטשילבעג טָאה ּפָאק ןייז ףיוא "םלעה-סגירקא םעד ףיוא ץיּפש רענעד

 -שטיוד; : גנַאזעג סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה ןטייז עלַא ןופ .ןוז רעד ןופ ןייש ןיא

 ...*סעלַא רעביא דנַאלשטיױד ,דנַאל



 11 לטיּפַאק

 ןלָארטסַאג .ס'קיזוג

 קיזוג בקעי :שיסור ףיוא ןשיפַא עסיורג ןדלעמי

 רעטַאעט שידיא ןליּפש ןעמוק עּפורט רעסיורג ןייז טימ

 ןליּפש וצ (שינעביולרעד) *עינעשערזַאר/ ןייק .ענדָארג ןיא

 זיא ,טקיליװַאב טשינ רָאטַאנרעבוג רעד טָאה שידיא ףיוא

 רעייז ןליּפש טעװ עּפורט יד זַא ,טריסנָאנַא ןענַאטשעג

 ,שיסור ףיוא -- רַאוטרעּפער-ןסעיּפ ןשידיא

 ןעמוקרָאפ ןלעװ ןלָארטסַאג ס'קיזוג זַא ,ןדלָאמעג ןעוועג ךיוא זיא סע

 זיא ,ןייז ןעק ,רעטַאעט-טָאטש רעד .עדייבעג-קריצ רעקיטפול רעסיורג רעד ןיא

 "עג ךיוא ןעק'ס .עּפורט עשיסור ַא טימ טייצ רעד ךרוד ןעמונרַאפ ןעוועג

 טלָאװעג טשינ עדייבעג-רעטַאעט רעשיטָאטש רעד ןיא טָאה'מ זַא ,ןייז טלָאמ

 סָאװ .רעטַאעט *ןקסווָאדישז; רעייז טימ רעליּפשיוש עשידיא ןייק ןזָאלנײרַא

 טוג רעייז ךיז טָאה עדייבעג-קריצ יד -- ןעוועג ןבָאה טשינ לָאז הביס יִד

 .עּפורט ןייז טימ ןקיזוג רַאפ טסַאּפעגנײרַא

 יד טפיוקעגסיוא דלַאב ןוא ןטעב קרַאטש טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ןדיא

 -קַא עלענָאיסעּפָארּפ ערעלוּפָאּפ טימ רעטַאעט שידיא :טייקיניילק ַא .ןטעליב

 סעידעמָאק ,קיטש-רעטַאעט עשילַאקיזומ עטסואווַאב ןליּפש טעוו'מ ! ןרָאיט

 ןשידיא ןופ ןכַאלנָא ךיז טעוו'מ ,רעדיל עשידיא ןרעה טעוו'מ ; סעמַארד ןוא

 טליּפשעג טעוו'ס ,יַא .. .תורצ עש'להק ןוא ענעגייא יד ןסעגרַאפ ןוא רָאמוה

 קיזומ יד .,"ןבעל םוצ יבַא ,יוג ַא ןופ ןייז לָאז; :אלימ ?שיאיוג ףיוא ןרעוו

 טעוװ ; תוריזג ןייק ָאטשינ ךָאד ןענייז םעד ףיוא ;לַאנָאיצַאנרעטניא ךָאד זיא

 ןסױרג ַא ןופ טליּפשעג םינוגינ עשידיא עקיצרַאה ענייש יד ןּפַאזנייא ןעמ

 ,רעטסעקרָא

 -רַאפ םוש ןייק זַא ,טסואוועג ןדיא רענדָארג ןיוש ןבָאה גנורַאפרעד ןופ |

 ףיוא "עזָארּפע יד ןדייר ןופ ןרָאיטקַא עשידיא ןטלַאהקירוצ טשינ טעוװ טָאב

 טגעמעג סע טָאה לעיציפָא ,ןושל-עמַאמ ןשירעמשטייד ַא ףיוא עניב רעד

 ;שיסור ףיוא עסעיּפ עשידיא עטרירוזנעצ יד עקַאט טליּפש ןעמ זַא ,ןסייה

 טָאה ןעמ ."ןושל יקצעמעינ-יקסור? ַא טקַאהעג ןעמ טָאה רעבָא ן'תמא רעד ןיא
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 "תיחשמ? ַא ןזיײװַאב טשינ םיצולּפ ךיז לָאז סע ,גיוא םַאזכַאװ ַא ןטלַאהעג רעבָא

 טנרָאװעג טָאה עסַאק רעד ןיא לקעלג ַא ןופ יירעגנילק ַא ,"רָאזיװער; תרוצב

 ,רָאטקעּפסניא םעד ןגָארטעגנָא טָאה "חורא ַא זַא ,עניב רעד ףיוא ןרָאיטקַא יד

 -רָאפסנַארט ןוא "קידָאּפס; םעד טיירדעגרעביא ןרָאיטקַא יד ןבָאה ןיע-ףרהכ

 -סַאשט, עשיסור טימ טקָארברַאפ ,שיסור ףיוא ןושל עשידיא סָאד טרימ

 טָאה "רָאזוער; רעד ןוא *קָאשטַאזָאקק ַא טימ טקידנערַאפ ,"סעקשוט

 -ּפָא ךיז טָאה רע רָאנ יװ ,,,רשכ רַאפ גנולעטשרָאפ יד טרעלקרעד דלַאב

 עסעיּפ עטרירוזנעצ יד ןליּפש ןביוהעגנָא קירוצ ןרָאיטקַא יד ןבָאה ,ןגָארטעג

 ,ןושל-עמַאמ ףיוא

 ןיא טשינ -- טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה סעּפורט-רעדנַאװ עשידיא ןייק

 ןבָאה סע .ןטיבעג עשיסור-שילוּפ יד ןיא טשינ ךיוא ןוא אפוג דנַאלסור

 :סעּפורט ערעייז טימ ןרָאטקעריד-רעטַאעט יד ןופ ןעמענ יד ט'מש'עג ןיוש

 ,ןָאסרעײמ .ל .מ ,רענוװַארַאש ,ײסבַאס ,טַארושימ ריאמ ,רעפנעג ןָאמָאלָאס

 ,ןָאזשיפ םהרבַא ,רעלדַא םעסָאװ ,רעלדַא םעס ,יקסווָאקַאויּפס ,יקסרימָאטישז
 לרעב ,ןַאמסקַאװ סירָאמ ,יקסווָאּפיל םוחנ ,ץעײנַאּפמָאק אבַא ,טרעביל לקנַאי

 -ַאקסוועינָאק ,גרעבדנַאז קחצי ,רעצעזטפירש ,יקסווַאלסַאז ףלָאדור ,ןײטשנרָאב

 זעוב ,ןַאמלעטיט םייח-יכדרמ ,ןײטשטָאר סַאילע ,לקניפ סירָאמ ,ןַאמטיירב

 ,יקסנימַאק בקעיםהרבַא ןוא לחר-רתסא ,לעּפַאר החּפשמ יד ,גנָאי ַארַאלק ןוא

 ןופ ןעמענ יד ןעגנולקעגּפָא טלָאמעד ןיוש ןבָאה סע .עּפורט-ןייבשריה ץרּפ יד

 -גיז ,רעלדַא .ּפ בקעי ,יקסװעשַאמָאט סירָאב : ןרָאילָארטסַאג רענַאקירעמַא יד

 ,לעבָאל ַאניװלַאמ ,לַאטנעזָאר סקַאמ ,טרעבליז בקעי ,רעלסעק דוד ,ןַאמנייפ דנומ
 טַאהעג טָאה *לַאפייב, סיורג ,שילַאק ַאטרעב ןוא ןיצּפיל ינעק ,ןַאמנייפ ַאנייד

 ,עּפורט ןייז ןוא קיזוג בקעי ןָאיַאר רעזנוא ןיא

 ַא יװ רָאנ עקַאט טפַאשלעזעג-רעטַאעט ןייז טימ קיזוג זיא ןעמוקעגנָא

 ,רעבָאהביל ,ןטַאפ ,ןרָאיניזער ,סרעקימָאק ןופ עּפורט רעסיורג רעד ץוח .קריצ
 קיזוג טָאה -- ןטנַאגירטניא ,ןטסילָאר-רעטקַארַאכ ,סניטערבוס ,סענָאדַאמירּפ
 ןבָאה ערעגניא יד .רעגניז-ןעיורפ ןוא -רענעמ ןופ רָאכ ַא טריפעגטימ ךיוא

 .ןטעלַאב, יד ןיא טרילבוד ייז ןבָאה ,לסיפ ַא ןביוה טנעקעג ךיוא

 עצנַאג טריפעג ןעמ טָאה ,ןטערעּפָאױעדַאפדלָאג עשירָאטסיה יד וצ
 םעד רַאפ ?ןטיזיוקערא ענעדיישרַאפ ,ןעמויטסָאק עלעיצעּפס טימ סנטסַאק
 רעטסעקרָא ןצנַאג ַא .טריפעגטימ ךיוא טָאה קיזוג .רַאוטרעּפעריןסעיּפ ןסיורג
 | : | ,טנעגיריד סלַא ןרוקָאניװ טימ --
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 א
 -ַאמָאט סירָאב טימ ענדָארג ןיא ןןליּפש-טסַאג ענייז קיזוג טָאה ןביוהעגנָא

 לָאצ ַא לייטנָא ןעמענ עטערעּפָא רעד ןיא ,"דיא עלעטניּפ סָאד, ס'יקסוועש

 ,ל'רוחב -הווצמ-רב ַא ליּפש רעד ןיא ָאד ךיוא זיא'ס .ךעלרעגניז-ךעלגניא

 -עי ןיא ןרָאכ-לוש יד ןופ טלעטשעגוצ בור סָאד ןרעוו רעדניק יד ,לקילארשי

 טדערעגפיונוצ ךיז טָאה עּפורט ס'קיזוג ןופ רעטסיײמ-רָאכ רעד .טָאטש רעד

 רימ זַא ,טרעכיזרַאפ זנוא טָאה רע ןוא ,ייגרעס ,טנעגיריד-רָאכ רעזנוא טימ

 טעוו'מ ןכלעוו לגניא סָאד ןוא ,גנולעטשרָאפ רעדעי רַאפ ךכו-ךכ ןגירק ןלעװ

 ַא ןגירק טעװ ,"רוחב-הווצמ-רבא םעד ןופ עלָאר יד ןליּפש וצ ןביילקסיוא

 | ,רַארָאנָאה ןרעסערג

 ןעמעננָא ךיא לָאז יצ העד רעד טימ ןגָאלשעג ךיז ךיא בָאה בױהנָא ןיא

 קריצ סי'וװָארוד ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ טינשּפָא םעד ךָאנ ,*ַאמשזַאגנַאא םעד

 רעמ טשינ ךיז ךיא בָאה ,"עינַאװָאלַאשז, ןיימ טצעזעגנָא רימ טָאה ןעמ ואוו

 ןענייז םידומיל ןייק ,רעמוז זיא'ס רעבָא ."עקצעה; רעד ףיוא ןעמענ טזָאלעג

 טנעקעג טשינ ךיא בָאה ,תוריכש יד טריטנַארַאג טָאה ייגרעס ,ןַארַאפ טשינ

 ע'תמא טימ ןעגניז ןוא ענעצס רע'תמא ןַא ףיוא ןייטש ןופ ןויסנ םעד ןייטשייב

 טמיטשעגוצ בָאה ךיא .טגיזעג טָאה *טענגַאמ-רעטַאעט; רעד -- ןוא ןרָאיטקַא

 רעזנוא ןופ ךעלגניא ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןעגניז רעטַאעט ןיא ןייג וצ

 ...ןסיוורעד טשינ ךיז לָאז עטַאט רעד :טּפַאלקעג רימ טָאה ץרַאה סָאד .רָאכ

 ךיא בָאה םעד ץוח .?טסָאּפערק. ןטימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג דָארג זיא רע

 ךימ טעװ ,ךיז ןעמ טלעטשרַאפ עניב רעד ףיוא סָאװ ,םעד טימ טסיירטעג ךיז

 | .ןענעקרעד טשינ רענייק יווייס

 רעד ןופ רעקימָאק רעד .רעטַאעט-קריצ ןיא ןדלָאמעג ךיז ןבָאה רימ

 זנוא טָאה -- ןסייהעג רע טָאה ןַאדשזַאק -- רָאה עטיור-רעייפ טימ עּפורט

 רעד רַאפ לגניא ַא ןביילקסיוא טפרַאדַאב סע טָאה רע ,טרעהרַאפ ןוא טכַארטַאב

 -ַארברַאפ דלַאב רע טָאה ךימ ,"רוחב-הווצמ-רב םעד קילארשיא ןופ עלָאר

 אקווד טָאה רע .זָאנ רעד רעטנוא ןָאטעג םורב ַא רע טָאה --- ןיילקיוצ : טריק

 -ָאס ןעגנוזעג ןבָאה ךעלגניא עכעלטע יד ןוא עמיטש-*טלַא; ןַא טלָאװעג ָאי

 רימ ןופ רעכעה ןעוועג ןענייז ןוא טלַא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ךעלגניא יד .ןַארּפ

 ןעמַאזוצ ,אלימ .ןטייב ןיא ןטלַאהעג סעמיטש יד ךיז ןבָאה ייז ייב --- סקואוו ןיא

 ףיוא --- ָאלָאס ןעגניז וצ רעבָא : ױזַא טרעהעג טשינ סע ךיז טָאה רָאכ ןיא
 ,ןעגנַאגעגנייא טשינ ןַאדשזַאק זיא םעד
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 סקואוו ןיימ טימ ןטעברעביא ,הליחמב ,טזומעג ךיז טָאה ןַאדשזַאק ,ללבה

 רעד ףיוא עלָאר עטשרע ןיימ ןליּפש וצ לרוג רעד ןלַאפעג זיא רימ ףיוא ןוא

 ןטיבעג ךיא ןיב טשרע ןטרָאד .ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ טימ עניב רעשידיא

 ןיא לרוג ןיימ טע'מתח'עג טָאה סָאװ ,?גנַאלש-רעטַאעט2 רעד ןופ ןרָאװעג

 ,רָאיטקַא רעשידיא ַא ןייז וצ : : ןבעל

 ...קריצ ַא ןיא יו רָאנ עקַאט טרעדורעג ךיז טָאה רעטַאעט-קריצ ןיא

 ;טלגרָאגעג ךיז ןבָאה ןטסירָאכ :טגעזעג ןוא טּפַאלקעג ןבָאה סערַאילָאטס
 ןבָאה רעקיזװמ :ןרעמיצ-בָארעדרַאג ןגעוו טגירקעג ךיז ןבָאה רעליּפשיוש
 "ןרעטש.; ,רָאטקעריד ,ָאירַאסערּפמיא רעד .ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס ןזָאלבעג

 -בוס עקיגָאװ-רעווש ַא ,ַאזָאר יורפ ןייז .קיוג בקעי ןעוועג זיא רָאסישזער ןוא
 יו ןזָאלבעג ךיז ןבָאה ,יבוב ןוא הנח ,עקלָאיל ךעלרעטכעט יירד ערעייז ,ןיטער

 -עג ןבָאה עלַא .(גנוניורק) *עיצַאנָארָאק, רעד: רַאפ *עילימַאפ עכעלרעזייק, ַא
 -עג יד ןבױהנָא לָאז ןעמ ןוא ןרעוװ קיטרַאפ לָאז עיצַארָאקעד יד זַא ,טרַאװ
 ,עיציטעּפער ענלַארענ

 טויבעד-רעטַאעט רעטשרע ןיימ

 זיב קריצ ןיא גנַאגנײרַא ןופ טריפעג טָאה קירב ענרעצליה ,עלָאמש ַא

 ןופ ןרישרַאמנײרַא טפרַאדַאב ןבָאה ךעל'מיררושמ יד .ףױרַא עניב רעד וצ
 קידנגָארט ,ךעל'מיתילט ןוא סעקלומרַאי טימ סעסַאר ןיא ןָאטעגנָא ,רעטַאעט
 :שיסור ףיוא קידנעגניז ,ךעל'הרות-רפס *לקסרָאפַאטוב;

 ;ַארָאט ַאשַאנ ,ַארָאט ַאשַאנ ָא;
 (הרות רעזנוא ,הרות רעזנוא)

 ,ַארָאט ַאשַאנ ַארָאט ַאשַאנ ָאק
 (הרוחס עטסעב יד זיא הרות רעזנוא)

 ,ַאדגעיסוו ווילטסַאשטס דוב קילארשי יט ךַאק
 (טנייה ךעלקילג ןייז טסֿפרַאד ,קיילארשי ,וד)

 יז ַאיזורד יאָאװט עיסוו טויַאלעשז קַאט !ַאד !ַאד;
 (טניירפ עטוג ענייד עלַא ריד ןשטניוו סָאד ,ָאי ,ָאי)

 ןענַאטשעג ןיב ,קילארשי ,"ל'רוחב-הווצמ"רבק ןופ עלָאר רעד ןיא ,ךיא
 טלעטשעגרָאפ ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש יד טימ טלגנירעגמורַא ,עניב ןטימניא
 ןעמענ עכלעוו ,גנולדנַאה רעד ןופ ןענױשרַאּפ ערעדנַא ןוא עמַאמ-עטַאט עניימ
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 וצ ךימ ,קירב רעד רעביא רעטַאעט ןופ ןעמוק סָאװ ,ךעל'מירבח עניימ ףיוא

 | | ,הווצמ-רב ןיימ וצ ןסירגַאב

 םוצ רעבָא רַאפרעד .קיניײװ רעייז טַאהעג ךיא בָאה ןדייר םוצ *עזָארּפ,

 ןטָאנ .טנעקעג טוג רעייז ךיא בָאה גנַאזעג סָאד ,רעדיל עכעלטע -- ןעגניז

 בָאה ךיא ןוא ןטָאנ יד ןבירשעגסיוא טָאה ןַאדשזַאק .טנעיילעג ןיוש ךיא בָאה

 ,טכַאנרעביא טנרעלעגסיוא סע

 סָאד טצעזעגרָאפ טָאה קיזומ יד ;סרעייז ןעגנוזעגּפָא ןבָאה רעדניק יד

 : דיל ןיימ ןופ ןָאט םעד וצ ןריפוצ טפרַאדַאב סע טָאה לענוטיר רעד ; ןליּפש

 ...*טרָא ןדעי ףיוא ,דנַאל ןדעי ןיא;

 ןופ רעבָא ,ןעגניז ןבױהנָא טלָאװעג ךיא בָאה ץרַאה קידרעטַאלפ ַא טימ

 ךיא בָאה טציא זיב .ןעמוקעגסױרַא טשינ לוק ןייק זיא ליומ םענעפָא ןיימ

 ַא ןופ טײלגַאב ןעגניז רעבָא ,עניטרעצנָאק ַא ןופ גנוטײלגַאב טימ ןעגנוזעג

 "דיפ יד .גנוניישרעד עיינ ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד -- רעטסעקרָא ןצנַאג

 יָאניװ .ט'רוכיש'רַאפ יו ךימ ןבָאה טיילפ ןוא טענרַאלק ,לעשטנעלָאיװ ,ןעל

 ןבױהנָא לָאז ךיא ,רימ וצ "ןעקונ, ןייז ןוא עלעקעטש ןטימ ןּפַאלק ס'רוק

 רעסיוא ןעוועג זיא ןַאדשזַאק .םולח ַא ןופ יו טקעוװעגפיוא ךימ טָאה ,ןעגניז

 טסטרַאװ ! קינשרעבַאל ,ונ :טעקרוטשעגרעטנוא רימ טָאה רע .סעכ רַאפ ךיז

 ! גנַאלרעד ? תונמ-חלש ףיוא

 ךיא ,רעטסעקרָא ןטימ ליּפשרָאפ םעד ט'רזח'עגרעביא טָאה רוקָאניװ

 "רב. סָאד לוק קידרעטיצ ַא טימ ןביױהעגנָא ןוא םעטָא ןפיט ַא ןעמונעג בָאה

 : ?דיל-הווצמ

 ,טרָא ןדעי ףיוא ,דנַאל ןדעי ןיא;

 ,טרָאװ ןייא רָאנ לדיא סָאד טרעה

 .! ךיז ייג ,וטסיב דיא ַא

 -- רעמ טשינ ךיד ףרַאד ןעמ

 ..."רג ַא ,וטסיב רעדמערפ ַא

 -עג ךיא ןיב זַײװכעלסיב זַא ,טרינָאיצָאמע ױזַא ךימ ןבָאה רעטרעוו יד

 זיא ןיורק ןייד ,עלעדיא; : ןיירפער םייב ןוא טמערַאװעצ ךיז ,ךיז וצ ןעמוק

 -עג בָאה ךיא ןוא טעטיזעוורענ ןיימ ןרױלרַאפ ךיא בָאה ,"דיא עלעטניּפ סָאד

 סָאטַאּפ טימ בָאה ךיא זיב ליפעג ןוא ץרַאה טימ דיל עצנַאג סָאד ןעגנוז

 - *! דיא עלעטניּפ סָאד יירט ביילב ךיא; : טקידנערַאפ
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 -ָאלּפַא עניב רעד ףיוא עלַא ןבָאה ,לַאניפ םעד ןגיוצעגסיוא בָאה'כ ןעוו
 ,ענעצס יד טריסישזער ױזַא טָאה קיזוג רָאנ ,ןעגניז ןיימ רַאפ ױזַא טשינ : טריד
 :ןעירשעגסיוא ןוא עציײלּפ ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה ןַאדשזַאק רעבָא
 =! ץצידָאלָאמ;

 -לזענע ןייז ףיוא ןוא לקעב ןיא ּפינק ַא ןבעגעג רימ טָאה קיזוג רעה רעד
 !יַאשולס !ָאשָארָאכ ,עיציטעּפער ַאנ !ָאשָארָאכ :ןָאטעג גָאז ַא "עמיטש
 רעטיצ (טנוװָא ןיא) ! םָארעשטעװ 1שעיַאמעינָאּפ . . .ַאב טשינ רָאנ ךיז טסלָאז
 ? וכרעוו ַאנ ,ןטרָאד טסעז (קוק) !ירטָאמס (ליומ'ס ןפע) ! טָאר יָארקטָא ,טשינ
 ךיוא ןציז ןטרָאד) !טַאידיס ידויל עשזָאט םַאט ? עקרָאילַאג ַאנ (ןביוא ןופ)
 ,(טסייטשרַאפ) ?שעיַאמינָאּפ -- ןעגנַאלרעד ןעמ ףרַאד (ןשטנעמ

 ןרָאי עלַא יד ךרוד .ןעמוקעג ץינוצ טוג רעייז רימ זיא הצע ס'קיזוג
 זַא ,טַאהעג ןעניזניא דימת ךיא בָאה רעטַאעט טימ טקיטפעשַאב ןיב ךיא סָאװ
 עניב רעד ףיוא ןעמעלַא ןוא ץלַא ךעלטייד ןעז ןוא רָאלק ןרעה לָאז םלוע רעד
 ,טעליב ןופ זירּפ םעד רַאפ ןציז טשינ לָאז ןעמ ואוו --

 ךיא ,"לַאפייב; טימ ךרוד זיא םוקילבוּפ ַא רַאפ טויבעד רעטשרע ןיימ
 יװ ,טגנַאלרַאפ רימ ןופ טָאה קיג רעה רעד יװ טקנוּפ ?טגנַאלרעד; בָאה
 רעד ידכ ,ןפָאלעגמײהַא דלַאב ךיא ןיב ,ענעצס ןיימ טקידנעעג בָאה ךיא רָאנ
 "עג רימ זיא'ס ,ןעמוקעגניהַא ןיב ךיא ואוו ןשרָאפ ןעמענ טשינ לָאז עטַאט
 תויח סָאד שטָאכ ,טעטיוויטקַא-רעטַאעט עטשרע ןיימ דוסב ןטלַאה וצ ןעגנול
 ןוא גלָאפרעד ןיימ ןופ ןרעטלע עניימ ןלייצרעד וצ ןעגנַאגעגסױא רימ זיא
 ,רימ ןופ ןלעװקנָא ךיוא ייז ןלָאז

 ,גָאטײב קיטנוז ַא ןיא ןעזעג טשרע ךיא בָאה גנולעטשרָאפ עצנַאג יד
 ךיא בָאה ,"ענעצס-הווצמ-רב ןיימ טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא יװ ױזַא
 סיורג טימ טגלָאפעגכָאנ ןוא לָאז ןיא טקורעגניײרַא רעטסניפ רעד ןיא ךיז
 טקוקעגסיוא טָאה ץלַא .עסעיּפ רעד ןופ גנולדנַאה עקידרעטייוו יד גנונַאּפש
 לרוג ןרעטיב םעד ףיוא ןסָאגרַאפ ןרערט גונעג בָאה ךיא !שיטסַאטנַאפ ױזַא
 רעכעלטסירק רעד ,עטַאט רענעגייא רעד ןעמעוו ,עלעגניא ןשידיא םעד ןופ
 -ולכ ןיימ ,ןע'נרהא 'ר טימ טליפעגטימ בָאה ךיא .ןעגנערבמוא ליוו ,ףַארג
 לקיטש עכעלרעדיוש סָאד ןָאטוצּפָא טגניווצ ףַארג רעד ןעמעוו ,ןטַאט ןטשירמ
 ךיא בָאה םלוע ןצנַאג ןטימ ןעמַאזצ !דניק סָאד ןדרָאמרעד וצ : טעברַא
 טזָאלעגרעטנורַא ,ּפָארַא- למיה ןופ יו ,ךיז טָאה'ס ןעוו ,טרידָאלּפַא קרַאטש
 ! "חצרת אל; רעקידנענערב ַא
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 טליּפשעג טָאה סָאװ ,ןענַאדשזַאק ןטיור םעד ןופ טכַאלעגנָא ךיז בָאה ךיא

 סָאװ ,ךעלעציוו ןוא ךעלטרעווכיילג ענייז ןופ ,שמש ןטיור ַא ןופ צלָאר יד

 ׁשזַא עדייבעג-קריצ עצנַאג יד טָאה ,שידיא ףיוא טלגומשעגניירַא טָאה רע

 האנה קרַאטש ךיוא בָאה ךיא .ןטנעמסידָאלּפַא ןוא רעטכעלעג ןופ טרעטיצעג

 ס'קיװג ,ןעקלָאיל ןופ ןוא טייקשירעגנוי-בָארג סילַאװָאק םעד ןופ טַאהעג

 רעה רעד .עלעקטערבוס ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טָאה סָאװ ,לרעטכעט
 ןשידיא םענעסקָאװרעד םעד ןופ עלָאר-טּפיױה יד טליּפשעג טָאה ןיילַא קיזוג

 .עלעטניּפ, סָאד רעבָא ; טסירק ַא טשינ ןוא --- טסירק ַא ָאי זיא סָאװ ,עלעגניא

 "ידיא ןייז וצ םיא טריפרעד ,טצנַאלפעגנייא םיא ןיא טָאה ןרהַא 'ר סָאװ ,"דיא

 ...קלָאפ ןשידיא םוצ ןוא הלכ רעשידיא ןייז וצ ,ןעמַאמ רעש

 ַא ,יקסניאור קענַארפ ןעמָאנ ןטימ רעליּפשיױש ַא טליּפשעג טָאה ףַארג םעד

 --- טסירק ַא טליּפשעג ךיוא טָאה ןרהַא 'ר ןופ עלָאר יד .קַאילָאּפ ַא -- טסירק

 סייוו ,עניב רעשידיא רעד וצ טריפרעד ייז טָאה'ס סָאװ ,יקסווָאקטישז קעדַאלוװ

 טשינ ךיז ךיא בָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג ייז בָאה ךיא ןעוו .טשינ ךיא

 ,שיסור ףיוא ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנולעטשרָאפ עצנַאג יד לייוו ,ט'שודיח'עג

 רָאנ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה *ןושל יקצעמעינ-יקסור, םעד ןפרַאװנײרַא טימ

 ןכעלמיטסקלָאפ ןופ רעדיל ןוא ןטעלּפוק ,ןציו ערעייז רַאפ רעקימָאק יד

  טשרע ןדיא רענדָארג יד ןענייז רעליּפשיױש עכעלטסירק ייווצ יד ןופ .רנַאשז

 וצ "עינעשערזַארא ַא ןגָארקעגסױרַא ךעלדנע טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאװעג לעּפתנ

 טדערעג רָאנ טשינ ןבָאה יקסווָאקטישז ןוא יקסניאור .שידיא ףיוא ןליּפש

 עצנַאג ךיוא לָאמַא ןוא ,רעטרעװו עשיאערבעה יד וליפַא ןבָאה ייז ,שידיא

 -רעטעּפש יד ןיא ,טיקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ טדערעגסױרַא ,םיקוסּפ

 טימ רעטַאעט שידיא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא לָאמ ליפ רימ זיא ןרָאי עקיד

 ַא ,רעליּפשיוש ןשטייד םעד טימ ךיוא  ןביולג ןכעלטסירק ןופ רעליּפשױש

 | ,עצנייה רַאמעדַאלװ ,טסירק

 .טקַאֿפעגרעביא ןעוועג זיא ןבעגעג טָאה קיזוג סָאװ גנולעטשרָאפ עדעי

 ידע ;רָאש השמ ןוא לשנַא ןופ "ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא; : טליּפשעג טָאה ןעמ

 ןָאמיײה ןופ "ןַאמ ס'בייוו ןיימש ;"עקירעמַא ןיא עשטנַאכ; ;"ןירענַאקירעמַא

 .טליּפשעג ךיוא עסעיּפ יד טָאה'מ .רעטָאפ ס'לזיימ ַאלעב יורפ ןיימ ,לזיימ

 .ןייק טכַארבעג גנָאי ַארַאלק טָאה עסעיּפ יד ."ץל עקמעס/ : ןעמָאנ ןרעטנוא

 .ַאלעב ןופ עלָאר-ןיטערבוס יד קידנליּפש ןרָאװעג טמירַאב זיא יז .עּפָארײא



 165 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -לעה ענייז ןופ ענייא ןבעגעג ןעמָאנ ַא ,לזיימ ןַאמייה ,רבחמ רעד טָאה סָאד

 .ַאלעב --- ןעמָאנ ס'רעטכָאט ןייז טימ עסעיּפ רעד ןופ סניד

 ןלָאר ןיטערבוס יד טנכייצעגסיױא טליּפשעג טָאה ַאזָאר יורפ ס'קיזוג

 סעידעמָאק יד ןיא ."ןירענַאקירעמַא יד; ןוא *עקירעמַא ןיא עשטנַאכ; ןופ

 ןעוועג זיא'ס .ןזיוה ןיא ןױשרַאּפסנַאמ ַא רַאפ ןיטערבוס יד ךיז טלעטשרַאפ

 ךיז רעמ רעכיז ןטלָאװ ןזיוה יד !טייצ רענעי ןיא גנוניישרעד עטגַאװעג ַא

 "זייב םעד טרעדנואווַאב ןבָאה ןדיא רעבָא ,רוגיפ רעקנַאלש ַא וצ טסַאּפעגוצ

 ...טקיווקעג ךיז ןבָאה ןוא רעדנואוו

 םעד ,ַאװָאמעפ ַאטוינַא ןעגנוזעג ןוא טליּפשעג טָאה ןלָאר-ענָאדַאמירּפ יד

 "קַארַאכ יד טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג .יורפ ס'רוקָאניװ רָאשזיריד

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא יז .ןַאמסיײװ-ַאנילַאמרעי ַאזָאר ןירעליּפשיוש-רעט

 ץלָאר-טּפױה יד טליּפשעג טָאה יז ,עסירטקַא-ןַארעטעװ ַא רַאפ טנכעררַאפ

 ץבָאב ידע ס'נעדַאפדלָאג םהרבַא ןיא רעטעּפש ןוא "המותי עדנילב יד; ןיא

 | .*ענכַאי

 עמַארדָאלעמ ַא ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז טָאה ןיילַא קיזג

 "וג ,"ןרָאבזע עסיורג ןגיוצעג טָאה סָאװ ,"ןקילג רענַאקירעמַא; ןעמָאנ ןטימ

 יז רעבָא ,רנַאשז ןטכייל ןופ ןעוועג עקַאט ןענייז ןעגנולעטשרָאפ ס'קיז

 -עגפיונוצ טשינ ןענייז ייז .םענרַאפ ןטיירב ַא טימ ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז

 ,סעדָא ןופ םיבושי עשידיא עסיורג יד ןיא ,ּפַאל-ּפַאכ ןרָאװעג טעוועגירטס

 שזדָאל ,עשרַאװ ןיא ךָאנ טסעומש רעוו -- קָאטסילַאיב ,ענדָארג ,ענליוו ,קסנימ

 םעד ןטלַאהוצסיױא ידכ ןעלטרַאגרעטנוא טוג טפרַאדַאב ךיז ןעמ טָאה --

 "עלק יד ןיוש ןבָאה אלימב .גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ַא ןבָאה ןוא *ןעמַאזקע;

 ןליּפש טסַאג עלענָאיסעפָארּפ יד ןופ ןסָאנעג ךיוא םיבושי עשידיא ערענ

 יד ןופ .םיבושי עשידיא עלַא טעמכ טגָאמרַאפ ןיוש ןבָאה ןּפורג-ןרָאטַאמַא

 -םיוא עגנוי יד עניב רעשידיא רעד וצ טמָארטשעג סע ןבָאה ןּפורג-רעטַאעט

 ,ןטנַאלַאט ענעמוקעג

 סָאד טצַאשעגּפָא טָאה סָאװ ,בושי ַא רַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא ענדָארג

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא גנולעטשרָאפ ַא יוװ גנַאל ױזַא רעבָא .רעטַאעט עטסנרע

 תולעמ יד ןבָאה ,םלוע םעד רַאפ ןוא עניב רעד רַאפ ײשּפָא ןוא טסנרע טימ

 ןדיא רענדָארג יד ןוא ,אפוג עסעיפ רעד ןופ לַאװסױא םעד טלקנוטרַאפ

 ,טריזינָארטַאּפ קרַאטש ןעגנולעטשרָאפ יד ךיוא ןבָאה

 טקיליװַאב ךעלדנע זיא'ס זַא ,טָאטש ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סע ןעוו
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 לָאַצ ַא ןליּפש וצ עּפורט ןייז טימ ןקיזוג רַאפ *עינעשערזַארא ַא ןרָאװעג

 ס'נעדַאפדלָאג םהרבַא ןעמ טעװ ןליּפש ןוא --- שידיא ףיוא ןעגנולעטשרָאפ

 טּפַאכעצ דלַאב ןטעליב יד ןענייז -- ?קחצי-תדיקע; ,"אבכוכ-רב; ,"תימלוש;

 וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה'כ ,רעטַאעט ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןיב ךיא .ןרָאװעג

 .טלעוו רעט'פושיכירַאפ ַא ןיא יו טריּפשעג ךיז ןוא *סעיציטעּפער, יד

 עסיורג ַא רימ ףיוא טַאהעג ןבָאה ןטערעּפָא-ןעדַאפדלָאג עשירָאטסיה יד

 ןופ לרעּפ עטסנעש יד רַאפ טנכעררַאפ םויה-דע ייז ןענייז רימ ייב .העּפשה

 "דָארג ןיא ןעמ זיא ןעגנולעטשרָאפ יד ייב .רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןשידיא םעד

 טָאה .ַאװָאמעפ ַאטוינַא ,ענָאדַאמירּפ יד ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג קריצ רענ

 "פלעקגיזומ, יד ןבעגעגסיוא טָאה קיזוג ,"תימלוש, טליּפשעג ןוא ןעגנוזעג

 טוג רעייז ךיז ןבָאה רענעטיזָאנ עשיריל ענייז ,?םולשבַא; ןופ עלָאר רעד ןיא

 { דיל ןקיצרַאה םעד וצ טסַאּפעגוצ

 ,רדח-לקניוו ַא ןיא ,שדקמה-תיב םעד ןיא;

 ..."ןײלַא ןויצ-תב הנמלַא יד טציז

 יַאב טָאה רע סָאװ ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש יד ךיוא יו ,ןעגניז ס'קיזוג = |

 ןיימ ףיוא ייטש? : ןרעיוא יד ןיא טציא ךָאנ רימ ןעגנילק ,םוקילבוּפ ןופ ןעמוק

 עשימַאג ענייז ףיוא טרימַאלקעד שידלעה רע טָאה *!הדוהי-ינב ריא ,קלָאפ

 ןופ עלָאר רעד ןיא טנַאזָאּפמיא רעייז ןעזעגסיוא ךיוא טָאה קיזוג ,רענעט

 ,"קחצי-תדיקע; ןיא *םהרבַא;

 ןייז ןדער ס'קיזוג טריּפָאקכָאנ ךיא בָאה רעטַאעט ןופ םייהַא קידנעייג

 ,רעקימָאק רעטיור רעד ,ןַאדשזַאק סָאװ קיטש עלַא יד טכַאמעגכָאנ ,ןעגניז

 םעד ,גנַאטנגיצ ןצרַאװש םעד ןופ ןלָאר-"ןצַאיַאּפ, יד ןיא טביולרעד ךיז טָאה

 -תדיקע; ןיא לאעמשי שיקעל םעד ןופ ,"אבכוכ-רב, ןיא סוּפַאּפ ןעמָאל

 טכַאמעגכָאנ : ךעלטרעווכיילג ןוא ןציוו ענייז עלַא טגָאזעגכָאנ בָאה ךיא ,"קחצי

 ,ךעלדיל ןוא ןטעלּפוק ענייז עלַא ןעגנוזעגכָאנ ; תועונת ןוא תויוועה ענייז עלַא

 רעדָא קיזוג יװ רעליּפשיוש ַא ןייז וצ ןרָאװעג זיא ןבעל ןיא עיציבמַא ןיימ

 ,בוטש ןופ ןענע'בנגוצסױרַא ךיז טרינַאלּפ ןיוש בָאה ךיא .ןַאדשזַאק יו

 רעביא עּפורט-קיזוג רעד טימ ןרעדנַאװטימ ןוא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןזָאלרעביא

 .טלעוו רעד

 1914 ,טסוגיוא רעטשרע

 ןבָאה ןטַאקַאלּפ עסיורג ףיוא תויתוא עטלוב !עיצַאזיליבָאמ !המחלמ
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 טריסנָאנַא ןבָאה סָאװ ,ןשיפַא-רעטַאעט סיקיזוג ווָאקַאי טּפעלקרַאפ טכַאנרעביא

 טָאה טפירש ערענעלק טימ ."רעצרעה ענעכָארבעג; ס'ניביל .ז : עסעיּפ עיינ ַא

 "לע םעד זיב םעד ןופ רענעמ עלַא זַא :(לעפַאב) "זַאקירּפ ַא טנעיילעג ךיז

 .טַארטסיגַאמ ןופ ףיוה ןפיוא טסניד-רעטילימ וצ ןלעטשוצ ךיילג ךיז ןלָאז רעט

 טָא-טָא זַא ,טסואוועג רעירפ ןופ ןיוש ןבָאה ןדיא רענדָארג זַא ,ןייז ןעק'ס

 ןבָאה ןטקעלעטניא רענדָארג .לרעייפ-המחלמ ַא ןרעקַאלפעצ ץעגרע ךיז טעוו

 ןשיווצ ןופ עפָארטסַאטַאק רעקידנעמוקנָא רעד ןגעוו טנעײלעגסױרַא אמתסמ

 יד ,ןרָאשזַאיָאװו יד ,ןטפירש ןוא *ןטעזַאגק עטרינָאבַא ערעייז ןופ תורוש יד

 יאדװַא ןיוש ןבָאה ,ענדָארג ןיא טסעג עטפָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םירחוס

 -עדנַאגַאּפָארּפ ַא "םילכע עלַא ףיוא ןיוש טעברַא סע זַא ,ןרעהוצנָא ןבעגעג

 םעד ןעמונַאב טשינ ןיטולחל ןַאד ךָאנ בָאה ךיא .המחלמ וצ טצעה סָאװ ןישַאמ

 רימ רַאפ טָאה רעטַאעט ץוח !המחלמ -- טרָאװ:רעדיוש םעד ןופ טיידַאב

 ,טריטסיזקע טשינ ךַאז ןייק טלָאמעד

 ןטשרע םעד ןופ ןגרָאמירפ ןשירָאטסיה םעניא ןענַאטשעגפיוא ןיב ךיא ןעוו

 עקטָאמ ; בוטש ןיא ןעוועג טשינ עטַאט רעד ןיוש זיא ,1914 רָאי ןיא ,טסוגיוא

 טָאה יז .ןע'לחר טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה עמַאמ יד .טשינ ךיוא עקווַאלס ןוא

 רעטשרע רעד ןייז טעוו עקייש ןוא -- המחלמע : ךיז וצ טדערעג ןוא טצפיזעג

 ,טרעדורעצ קרַאטש רעייז זיא עמאמ יד זַא ,טליפרעד בָאה ךיא *! רעייפ ןפיוא

 עקירעיורט ריא טרעלקעגפיוא טשינ ץלַא ךָאנ רימ טָאה גנומענַאב ריא רעבָא

 ,גנומיטש

 ,טריסַאּפ טָאה סכעלקערש סעּפע זַא ,טליפרעד טשרע ךיא בָאה סַאג ןיא

 ןשטנעמ ךעלדער יד .ןּפיל יד ףיוא ןדעי ייב ןעוועג זיא ?המחלמ,  טרָאװ סָאד

 "יא ,עטרעווילגרַאפ יװ ןענַאטשעג ןענייז *ןזַאקירּפ, עטּפעלקעגסיױא יד םורַא

 רעדָא ,טעברַא רעד וצ זָאלטומ טזָאלעג ךיז עקידנגייווש ןוא --- טנעיילעגרעב

 ,ןיײרַא *ענישטַאדלָאס; ןיא ןטיירגוצ ךיז םייהַא קירוצ

 ןופ גנומיטש ַא טשרעהעג ןיוש טָאה ,סעקטַאי יד ןיא ,קרַאמ-שיפ ןפיוא

 ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא יו .טנַאיװָארּפ ןוא ןטקודָארּפ רעמ-סָאװ טימ ךיז ןטיירגוצ

 סעטסָאבעלַאב עשידיא ןבָאה -- בוטש ןיא זייּפש ערטסקע לסיבַא ןייז לָאז

 ןעמעו ףיוא ןרָאצ רעייז ןסָאגעגסױא ןבָאה סעקרעלדנעה יד .טכַארטעג

 -- ּפעק ערעייז ףיוא םולח רערעטסניפ ,רעטסיוװ ַא :טכַאמעג רָאנ ךיז טָאה'ס

 ַא ןיוש ייז ךיז טסולג'ס ?ןעוועג ליטש גנַאל ןיוש --- .ןטלָאשעג ייז ןבָאה

 סָאװ ,הלּפמ יד ןסעגרַאפ ןיוש טָאה "בנג עינָאפא ,עשז-סָאװ ? המחלמ עיינ
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 ? ןסָאגרַאפ טולב שידיא קינייװ ? *קישטנָאּפַאיא םעד ןופ טּפַאכעגנײרַא טָאה רע

 ...זענ יד טציינשעג ןוא ןרערט יד טשיוועג ייז ןבָאה --

 ןעמ טָאה ,תוכאלמ-ילעב רענדָארג ןופ טקנוּפ-למַאז רעד ,רַאוװלוב ןפיוא

 ןיוש סע זיא ןעמעוו .טעברַא-ךָאטש ַא ךָאנ ןגיוא יד טקוקעגסיוא טסיזמוא

 ףיוא ךיז טקור סָאװ ,"הפיגמ, עיינ יד טדערַאב ןעמ טָאה ? ןעניז ןיא ןגעלעג

 רעדיוו ןלעװ *לדניה-הרּפכ, סָאד זַא ,לכה-ךס םוצ ןעמוקעג ןוא ,טלעוו רעד

 | ..."לארשייינב וניחַא;? ןייז

 -רַאפ ןענַאטשעג ןענייז רעיומ ס'װָאקמַאז ר"ד ןבעל סעקישטשָאוװזיא יד

 ןיא ,."קעטנָאשטָאּפ; ַא ףיוא טרַאװעג ןוא *סעקשזָארד; ערעייז ןבעל ענעריול

 טקַאּפעג ןבָאה םירחוס .טרעדורעג ךיז טָאה ?תוינסכַא ,, ןוא ?סעציניטסָאג; יד

 ,םייהַא טלייאעג ךיז ןוא ךעלצנער ערעייז

 -סעקרָא ענעיאוװק יד ןופ ןשרַאמ יד ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה סַאג ןפיוא

 ,לַאזקָאװ םוצ ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,"סרעט

 ןשיווצ טריפרַאפ ןטַאדלָאס ע'רוכיש ןבָאה ןעקנעש ןוא ןריטקַארט יד ןיא

 -לָאּפשעצ ןוא ןּפיר ענעכָארבעצ טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה סָאװ ,המחלמ ַא ךיז

 ןסַאג יד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס ע'רוכיש .ּפעק ענעט

 ןופ ןעשַארטס סָאד .רענעמ ןוא ןעיורפ עקידנעייגייברַאפ יד טעּפעשטרַאפ

 ןטַאדלָאס יד .גנוקריוו םוש ןייק טַאהעג טשינ טָאה טסערַא טימ ןרַאדנַאשז יד

 ט'הנעט'עג ייז ןבָאה --- זנוא טריטסערַא :ןײרַא םינּפ ןיא טכַאלעג ייז ןבָאה

 .ןרעוו טע'גרה'עג ןוא טנָארפ ןפיוא ןייג ןרָאּפשרַאפ רימ ןלעוװ -- קזוח טימ

 לא יא
8 ! 

 ןעוועג ןטרָאד ןיוש זיא עדייבעג-קריצ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 לָאצ עסיורג ַא ךיוא יוװ ,עילימַאפ ןייז טימ קיזוג .שינערעקרעביא עצנַאג ַא

 ךלַאב ןוא טרַאװעג טשינ ןבָאה ,עטקילײטַאב ערעדנַא ןוא רעליּפשיױוש יד ןופ

 עקנילא ףיוא טרעדנַאװעג ןבָאה ייז ןופ בור סָאד .ענדָארג ןופ ןגָארטעגּפָא ךיז

 ."ןוויטָאמ עשיטילָאּפ , בילוצ רעדָא ,"וויזירּפ; םעד בילוצ רעדָא ,*ןטרָאּפסַאּפ

 זיא סע ואוו ,טעטש ערעסערג יד ןיא ןפיול טזָאלעג דלַאב ךיז ייז ןבָאה

 .י+ ןרעוו וצ *םישישב-לטב; רעגנירג

 ענעכָארבעג, עסעיּפ ס'ניביל .ז ןופ גנולעטשרָאפ עטריסנָאנַא עטצעל יד

 טימ ןַאדשזַאק רעקימָאק רעטיור רעד טליּפשענּפָא טנוװָא םענעי ןבָאה "רעצרעה

 ןָאטעג סָאד ןבָאה ייז יצ ,סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא ענעבילבעגרעביא עכעלטע
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 -רָאפ עטריסנָאנַא ןַא ןליּפשּפָא ןופ עיצידַארט-רעטַאעט יד ןטלַאהוצנָא ידכב

 לבור רָאּפ ערטסקע ןַא ןכַאמ בילוצ רעדָא ,ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא גנולעטש

 ַא ןיא ןבָאה ןרָאיטקַא עשידיא :טביילב טקַאפ רעד -- ךרדה-תואצוה ףיוא

 םעד ןיא ,ענדָארג ןיא ןלָארטסַאג ערעייז טקידנערַאפ גנומיטש-*בָאב-העשת;

 ס'גיביל .ז טימ ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא טָאה סע ןעוו גָאט

 וצ טסַאּפעגנײרַא טקנוּפ ךיז טָאה ןעמָאנ רעד ."רעצרעה ענעכָארבעג; עמַארד

 ,..טָאטש ןיא גנומיטש רעד

 עקינעי יד וליפַא .קידייל ןעוועג טעמכ זיא עדייבעג-קריצ עסיורג יד

 ןבילבעג ךיוא ןענייז ,סיוארָאפ ןיא ןטעליב טימ טיירגעגוצ ךיז ןבָאה סָאװ

 יד ןיא סָאג ןיא ןייגוצסױרַא טרעטיצעג ןיוש טָאה ןעמ ; םייה רעד ןיא ןציז

 ,ץ'העש-טנווָא עטעּפש

 .ןעמונעג לײטנָא ךיוא ךיא בָאה "רעצרעה ענעכָארבעג; עסעיּפ רעד ןיא = |

 רעד טליּפשעג טָאה ןרעטסע םוחנ ןזח ןופ עלָאר עשיטַאמַארד-טּפיוה יד

 רעד בילוצ :ענעצס ַאזַא רָאפ טמוק עסעיּפ רעד ןיא .ןַאדשזַאק רעקימָאק

 .עלעטש ןייז ןופ ןזח םעד ּפָא ןעמ טגָאז גנוריפפיוא רעטכעלש ס'רעטכָאט

 "נסיירצרַאה ,רעקרַאטש ַא ךָאנ .רענעגָאלשרעד ַא לוש ןופ קירוצ טמוק רע

 טביירט ,רשיה'ךרד ןופ רעטנורַא זיא סָאװ ,רעטכָאט רעד טימ ענעצס רעקיד

 עיינ ַא ןריטעּפערוצניײא םיררושמ יד ןָא ןעמוק סע .זיוה ןופ סױרַא יז רע

 טגניז ןזח רעד .םיארונ-םימי וצ לוש ןיא ןעגניז ןפרַאד ייז סָאװ ,עיציזָאּפמָאק
 ןיא ןעגנוזעג םיא טימ ךיא בָאה ןיירפער םעד ןוא ,דיל ַא סע'שטיווָארעיימ דוד
 : טעוד ַא

 ,טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןיא טָאג;

 ,טכעלש טוט טָאג זַא ,ןגָאז טשינ לָאמנייק רָאט'מ

 ,טוט רע סָאװ טסייוו טָאג לייוו

 ,טשינ לָאמנייק רע טפָארטש ,ןפָארטש

 ."טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןיא טָאג

 ענדָארג ןיא ןלָארטסַאג ס'קיזוג ףיוא גנַאהרָאפ רעד ןלַאפעג זיא םעד טימ

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םעד תעשב

 עי

 ,םירעיוּפ יד .ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ ענדָארג זיא געט עקינייא ןיא

 ןטקודָארּפ-זייּפש רעפרעד יד ןופ ךעלגעט טריפעגניירַא גנַאל-ןרָאי ןבָאה סָאװ
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 טושּפ ןעמ טָאה תורוחס ערעייז ,טָאטש ןיא גנַאל-וצ טמַאזעג טשינ ךיז ןבָאה

 .רעמ ןעגנודעג טשינ וליפַא ךיז טָאה'מ .טנעה ערעייז ןופ טּפַאכעגסױרַא

 ןבָאה םירעוּפ יד .טגָאזעגסױרַא ןבָאה םירעיוּפ יד רָאנ לפיוו טלָאצעג טָאה'מ

 ןיירַא טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג ייז זיא'ס סָאװ ץלַא ןעמָארק יד ןיא טפיוקעגנָא

 יד טפיורשעגפיורַא ךיוא ןבָאה רעמערק יד .ףרָאד ןיא קירוצ אדייה ןוא --

 טפיוקעגנָא רעבָא טָאה'מ ,ץלַא ףיוא תורקי סיורג ַא ןרָאװעג זיא ; ןזיירּפ

 טָאה טלעג-ריּפַאּפ שיסור .טשינ יצ טפרַאדַאב סע טָאה ןעמ יצ ןעלקיטרַא

 טלָאצעג ןעמ טָאה ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןעמענ טלָאװעג טשינ רענייק ןיוש

 גָאט םענייש ַא ןיא ,ןלַאירעּפמיא ענעדלָאג טימ רעדָא ,טלעג-רעבליז טימ

 טָאטש ןיא לטימ-סנבעל ןעגנערב וצ ןצנַאגניא טרעהעגפיוא םירעיוּפ יד ןבָאה

 .קינַאּפ ַא טימ טיזירק ַא ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ,ןײרַא

 ןוא ןעיורפ ,רענעמ :ןעייר עגנַאל ןענַאטשעג ןענייז ןָא גָאטרַאפ ןופ

 "עגּפָא ןעמ ןיא געט עצנַאג ,טיורב לקיטש ַא ףיוא טרַאװעג ןבָאה רעדניק

 ,סיקצולַאז ,יירעקעב סע'סוקנַאט ןבעל ,רעקעב םעד הילדג ןבעל ןענַאטש

 "עב ס'יקסלוּפַאק ןוא ס'עילע ,יירעקעב סילדָאג ןבעל ,סע'שטיוװָארדנַאסקעלַא

 ריט-עמַאס רעד וצ תושפג-תנכס טימ ןעמוקעגוצ ןיוש זיא ןעמ ןעוו .ןעיירעק

 סע ,טיורב ןייק ןופ רכז ןייק ןעוועג טשינ רעמ ןיוש זיא ,יירעקעב רעד ןופ

 עטפָא יד ןוא סעקנושַארטס יד ,יירעטלעש ,יירעגירק יד ןפלָאהעג טשינ טָאה

 ,ןגעלשעג

 -- .ט'הנעט'עג סרעקעב יד ןבָאה -- ? רעכַאמ-ףושיכ ,רימ ןענייז סָאװ ---

 טעװ סקעבעג טייווצ ַא רַאפ ,טלייטעצ רימ ןבָאה טיורב ענעקַאבעגּפָא סָאד

 ,ןטרַאװ ןוא ןייז חירטמ ךיז ריא

 טשינ זיא הרירב ןייק ,"דערעשטָא; ןיא ןייטש ןבילבעג רעדיוװ ןעמ זיא

 ןעמ זיא ? ןסע : ןעיירש רעדניק יד יוװ ןרעה וצ םענעגנָא סעּפע זיא'ס .ןעוועג

 ,טיורב לבעל ַא טעשטנָאמעגסיוא טָאה'מ זיב ,ןענַאטשעג יױזַא

 ,רעטילימ וצ ןלעטש וצ ךיז *זַאקירּפ; םעד ןגלָאפסיױא טזומעג ןבָאה ןדיא

 טניימעג טָאה סָאד .לרוג םעד טע'מתח'רַאפ טָאה (גיוט) *ןעידָאג; רעצרוק ַא

 ןוא בייוו טימ ןענעגעזעג ךיז ,ןכַאז רָאּפ ַא ןעמענוצפיונוצ םודנעּפ-םודנעה

 ַאקשוטַאמ/, רַאפ ןייז בירקמ ןזָאל ךיז ןוא םיבורק ןוא עמַאמ-עטַאט ,רעדניק

 "עש ַא ןעמ טָאה -- טריקַארבעגסױא ָאי ןעמעוו ןיוש ןעמ טָאה .,?ַאײסָאר

 טָאה החּפשמ רעזנוא ןופ .ןײרַא דרע רעד ןיא טגיילעג ןרעטניזעג ַא ,ןרענ

 עטַארייהרַאפ עכעלטע ךיוא .טיילעגנוי לסיב עשּפיה ַא ןעמונעגוצ "עינָאפ;
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 ןוא רעבייוו ערעייז ןופ תוללי יד .ןרָאי עלעטימ יד ןיא סניזוק ןוא סרעטעפ

 ,ןייטש ַא ןריר טנעקעג ןבָאה רעדניק

 "ערק רעגרובלסילש רעד ןיא עגרָאטַאק יד טָאה ןעלוולעוו רעדורב ןיימ

 טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא םייב ,טסניד-רעטילימ ןופ טיײרפַאב טסָאּפ

 ,ענמָאלָאק ןיא ,ײמרַא רעשיסור רעד ןיא טנידעג עקייש רעדורב ןיימ ןיוש

 ןקידנע ןכיגניא רָאג ףרַאד רע זַא ,ןסייחעג ןיוש טָאה סע ,עװקסָאמ ןבעל

 ס'עקווַאלס רעטסעווש ןיימ .םַײהַא רעטנידעגסיוא ןַא ןעמוק ןוא *עבשזולס;

 "ייב טימ שטַאגנוי רעטנוזעג ,רענייש ַא ,יקסיעמענ עקשטיא ,ןתח-טעמכ ןיוש

 םיא ןבָאה ייז .טרינעמַאזקע טשינ וליפַא םירױטקָאד יד ןבָאה םיא -- רענ

 ,"בוט-ןבא? ןַא יו טּפַאכעגוצ םיא ןוא */ ןעידָאג2 : ןָאטעג יירשעג ַא ,טקוקעגנָא

 בוטש ןיא זנוא ייב זיא ןרימזַאּפס ס'עמַאמ רעד ןוא ןגָאלק ס'עקווַאלס ןשיווצ

 ,.."םידוהילק ןעוועג ךיוא

 גָאלוצ ַא יו ,"והותה-םלוע,  ןפיוא יו ןעגנַאגעגמורַא רָאג זיא עטַאט ןיימ

 רַאפ "*יקיתוּפַאק עסיורג ַא ןבילבעג קידלוש "ַאינזַאק, םיא זיא ,תורצ עלַא יד וצ

 יד ןסירעג םיא תובוח-ילעב ןבָאה ןטייז עלַא ןופ ,טסָאּפערק ןיא טעברַא רעד

 .ןענָאמ וצ ןעמעוו ייב ןעוועג טשינ ןיוש זיא הלהב-המחלמ רעד ןיא .סעלָאּפ

 "מוא ,ןליפַא ןקעמשוצ רעמ טנעקעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה *ָאװטסלַאשטַאנ; וצ

 ,ןריט יד ןיא טּפַאלקעג עטַאט רעד טָאה טסיז

 טרעשַאב זיא ,רעדורב ס'עמַאמ רעד ,ווָאגניליש עק'המלש רעטעפ םעד

 ןיא ןרעו וצ ןעמונעגוצ דלַאב ןוא עקירעמַא ןופ קירוצ ןעמוק וצ ןעוועג

 רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה עדרוב םייח ןיזוק ןיימ ךיוא .המחלמ רעד

 יז טָאה עטַאט ןיימ ,רעסַאװ ןפיוא יװ ןבילבעג ןענייז סעילימַאפ ערעייז ןוא

 ןעמוקקירוצ םולשב ןלעוװ ייז זיב ןטלַאהנָא טעװ תופתוש יד זַא ,טרעכיזרַאפ

 לסיבַא טָאה סָאד .ןעיורפ ערעייז ןעמוקַאב ןלעוװ ןטסנידרַאפ קלח רעייז ןוא

 טרָאװ ַא ס'רתלַא 'ר זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .רעטימעג יד טכַאמעג רעטכייל
 יד יצ ,קפס רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא זיא'ס .2ףכ-תעיקת,; ַא יו קילייה זיא

 ,טָאטש ןיא עכָאטַאמוס רעד טימ ןטלַאהנָא ךָאנ טעוו טסָאּפערק ןיא טעברַא

 לא א
 | א

 יד ,ןיירַא געוו ןיא ןבילקעג ךיז ןבָאה ?סעצנַארבָאװָאנ; עשידיא יד

 יד ןגָארטעצ ךיוא ךיז טָאה סע ,"רוביצ-תינעת ַא ןעוועג זירכמ ןבָאה םינבר

 ירפ רעד ןיא דלַאב ןעלמַאזרַאפ ךיז ןלעוו ןטַאדלָאס עשידיא עלַא זַא ,העידי
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 -תליפת, ייז טימ ןגָאז טעװ הדוהי-השמ 'ר ברה ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא

 ,רוביצב *יודיווא ןוא *ךרדה

 רעד וצ לוש רעסיורג רעד וצ ןפָאלעג ןענייז טייק ןוא דניק זַא ,ןגָאז וִצ

 ןופ .רָאה ַא ףיוא ןבירטעגרעביא ןעוועג טשינ טלָאװ ,גנולמַאזרַאפ-רעיורט

 ןבָאה סָאװ יד .ןירַא לוש ןיא טמָארטשעג םלוע רעד טָאה טָאטש ןלייט עלַא

 ןייטש ןבילבעג ןענייז ,קינייװעניא ןגירקניירַא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש ךיז

 ןופ חטש םעד ןיא יבַא ,ןסיורד ןיא יײדָאב ןייז לָאז ,ףיוה-לוש ןסיורג ןפיוא

 ,הפיסַא רעקילייה רעד

 סָאװ ,טכיל עסיורג יד .לוש ןיא טשרעהעג טָאה גנומיטשירוּפיכ-םוי ַא

 ..י.?ירדנילכ; וצ יװ טנערבעג ןבָאה ,טלעטשעגסיוא ןבָאה סנירעיצ-טכיל יד

 :רענעט-עדנופָארּפ-סַאב ענייז ףיוא ןבױהעגנָא טָאה יקצעינעמַאק ןזח

 םעד טשרעהַאב טָאה טייקליטש-טיוט ַא *....רסחא אל יעור 'ד דודל רומזמ;

 תומלצ איגב ךלא יכ םגק :ָאלָאס ןיימ ייב .ןסיורד ןיא ךיוא ןוא לוש ןיא םלוע

 -- טצעזעגרָאפ בָאה ךיא .ןייװעג-רעמָאי ַא ןכָארבעגסױא טָאה ,"ער אריא אל

 עטסכעה ענייז ףיוא יקצעינעמַאק ןזח טימ טעוד ןיא ךָאנרעד -- ןיילַא רעירפ

 *...ידמע ...התא ...התא יכ; : רענעט-רָאנעט

 טָאה ,תילט ןוא לטיק ןיא ןָאטעגנָא ,שטיװָאניבַאר הדוהי-השמ 'ר ברה

 ,עגנַאל ןייז ; שדוק-ןורא םוצ ףױרַא ןגיטש יד טימ ןייג טזָאלעג סַאזגנַאל ךיז

 ןעזסיוא ןשיכרַאירטַאּפ ןייז וצ טייקשיטסימ ַא ןבעגעגוצ טָאה דרָאב עסייוו

 ,םינּפ-תרדה ןוא

 טָאה הדוהי-השמ 'ר .טכירעג םיא וצ ןעוועג ןענייז ןגיוא סנעמעלַא

 זיא ,ןגיובעג שדוק-ןורא ןיא ּפָאק ןטימ .שדוק-ןורא ןופ ןריט עדייב טנפעעג

 רע טָאה םַאזגנַאל רעייז .טייצ עגנַאל ַא םלוע םוצ ןקור ןטימ ןענַאטשעג רע

 "עג רע טָאה לוק ךַאװש ַא טימ ןוא םלוע םוצ םינּפ ןטימ טיירדעגסיוא ךיז

 ,טריזיטָאנּפיה יו ."יודיוע םיא טימ ןגָאז ןלָאז ןטַאדלָאס עלַא זַא ,ןטעב

 ."יודיווק םיא טימ טגָאזעגכָאנ םלוע רעצנַאג רעד טָאה

 ןוא טפול יד ןסירעגכרוד יירשעגסיוא רעטלפייווצרַאפ ַא טָאה םיצולּפ

 .לוש ןיא עקידנזעװנָא עלַא ייב ןטולב יד טליקרַאפ טָאה

 -לש"ונוברא :ןעירשעגסיוא הדוהי השמ 'ר טָאה תולוק ענעמונַאב טימ

 ךימ זָאל ,רזג ַא טרעשַאב רעדניק עשידיא יד ןופ ןצעמע זיא'ס ביוא !םלוע

 *!ןברק רעד ןייז

 "נָא ךיז טריבורּפ טָאה רֶע .ןעלקָאװ ןעמונעג ךיז טָאה הדוהי-השמ 'ר
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 -עגסיוא טימ .שדוק-ןורא ןופ ןריט ענעפָא יד ןיא טנעה עדייב טימ ןּפַאכוצ

 .דרע רעד ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז רע טָאה ךיוה רעד ןיא טנעה עטקערטש

 ערעטלע יד ןעוו .עטרעווילגרַאפ דומע םייב ,ןטנוא ןענַאטשעג ןענייז רימ

 ,דומע ןטייז עדייב ןופ ,ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןענייז םיררושמ

 הדוהי-השמ 'ר ...טּפעש-וצ ןעוועג ןיוש זיא ,שדוק"ןורא םוצ ּפערט יד טימ

 עניימ ;ייברעד ןעוועג ןײלַא ןיב ךיא .המשנ עקילייה ןייז טכיוהעגסיוא טָאה

 .ןעזעגוצ סָאד ןבָאה ןגיוא

 יד טכַאמעג רעשיגַארט ךָאנ טָאה הריטּפ עקידמיצולּפ ס'הדוהייהשמ 'ר

 םעד טיײלגַאב טָאה גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאג יד ,טָאטש ןיא גנומיטש

 .טלעוו-יינ ףיוא -- םלוע-תיב םעיינ םעד ףיוא ,ור רעקיבייא ןייז וצ שודק

 -סָאלש ןופ געוו ןצנַאג םעד "הטימ, ַא ףיוא רטפנ םעד ןגָארטעג ןבָאה םינבר

 -רַאפ ןעוועג ןענייז ןעמָארק עלַא .םלוע-תיב ןזיב ,טניואוועג טָאה רע ואוו ,סַאג

 טרעגַאלַאב ןעוועג ןענייז ןסַאג יד ;טעברַא יד ןפרָאװעג ןבָאה רעטעברַא ,טכַאמ

 ןבָאה טיוט ס'הדוהי-השמ 'ר ןופ ןדנעטשמוא עשיגַארט יד .ןטסירק טימ ךיוא

 "עג ןענייז רימ ןוא יקצעינעמַאק ןזח .טקריוועג קרַאטש רעייז ייז ףיוא ךיוא

 ."דומלת, רעד ןופ ךעלרעדניק יד *,..יתיוש; ןעגנוזעג ןוא סיוארָאפ ןעגנַאג

 קדצק : ןפורעגסיוא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ זנוא ןענייז "הבישי, רעד ןופ ןוא "הרות

 עלַא ייברַאפ "הטימ; יד ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז ןדיא רעטנזיוט *. ..ךלהי וינפל

 ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש

 !שודק ַא יו הקישנב ןרָאװעג רטפנ ןוא קידצ ַא יו טבעלעג טָאה רע --

 ,טגָאלקעג ןדיא ןבָאה --

 -- ךוטסַאּפ ַא ןָא ףָאש יװ ,"העור אלב ןאצכ; ןבילבעג ןענייז רימ --

 םעד ןעװעג דיּפסמ טָאה רע ןעוו ,טרעמָאיעגסױרַא רעקָאשישײא רעד טָאה

 .רכז ,שטיװָאניבַאר הדוהי-השמ 'ר ןואגה ברה : ןברק-המחלמ ןשידיא ןטשרע

 ,הכרבל קידצ



 12 לטיֿפַאק

 סעצנעשזעב

 ךָאנ ךיז וצ ןעמוק וצ ןזיװַאב טינ ךָאנ טָאה ענדָאר

 ןעמוקעגנָא זיא ,ליז הדוהי-השמ 'ר ןופ טיוט ןקידמיצולּפ םעד

 עלַא ןפָארטעג טָאה סָאװ ,לעּפַאב-סגנוריגער ַא :הריזג עיינ ַא 4

 ןעוועג *ןזַאקוא; עלַא ןענייז ױזַא .למיה ןופ רענוד ַא יװ ןדיא ,5ש/)

 יד ;ןטסירק ןוא ןדיא ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ףיוא לח

 .ןדיא ןגעק רָאנ טליצעג ןעוועג זיא גנונעדרָארַאפ עיינ

 : טנעיילעג ךיז טָאה זַאקוא רעד

 םיאצוי .טייצ ךָאװ ןייא ןופ ךשמ ןיא ענדָארג ןזָאלרַאפ ןזומ ןדיא עלַא

 ; ןטקעיָארּפ-המחלמ ייב ךיז ןקיטפעשַאב סָאװ רעטעברַא יד רָאנ ןענייז ללכה ןמ

 .רעריפנָא עש'להק ןוא םינבר ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד : יו ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ

 -"טָאטש רעד רַאפ קיטיונ ןענייז סָאװ ןכַאפ ייב ןטעברַא עכלעוו ,יד ךיוא

 ןרעװ ןלעװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןשטנעמ ערעטלע עלַא ,גנונידַאב

 עכלעוו ,טעטש יד ןיא ןענַאב עלעיצעּפס טימ טקישעגסױרַא םַאנסיוא ןָא

 ,דנַאלסור ןיא ףיט ךיז ןעניפעג

 סָאװ -- ןעוועג רעשמ ךיז ןדיא ןבָאה -- םעד ןופ ךיז טמענ רזג רעד

 עשז ױזַא יװ ָאט .ץענערג רעשיסיירּפ רעד וצ טנעָאנ רעייז טגיל ענדָארג

 ! טקנוּפ ןשיגעטַארטס ַאזַא ןיא ןעניואוו ןדיא ןזָאל ןוא ןריקיזיר "עינָאפ, ןעק

 ןענעק ןדיא יד ןוא שירעמשטייד ךיוא ךָאד זיא ןושל עשידיא סָאד וליפַא

 טנעה יד ןיא ענדָארג ןבעגרעביא ייז ןוא ןשטייד יד טימ ןדיירפיונוצ ךיז

 רעטניזעג ןייז טעוװ רַאפרעד .,"ןָאט יירק ַא טינ לָאז ןָאה ַא וליפַא; זַא ,ןײרַא

 ןטקנוּפ-ץענערג עלַא ןופ ןייז-חלשמ דלַאב ייז

 ערעטלע .ןעוועג דמערפ טשינ ןדיא רענדָארג זיא שוריג ןופ םעט רעד

 יז .ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא טבעלעגכרוד טַאהעג ןיוש סע ןבָאה ןשטנעמ

 טימ ,הליהק רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד .טקעמש סע סָאװ טימ טסואוועג ןבָאה

 "נָא ןוא ןעוועג לדתשמ ךיז ןבָאה ,ןיוועל והירמש ר"ד רעניבַאר םענָאיזַאק םעד

 ןביילברַאפ דימת ןלעוו ןוא ןעוועג דימת ןענייז ןדיא זַא ; סעינעשָארּפ ןבעגעג

 "לרעטומ; רעייז ביל ןבָאה ןוא "ַאקשויטַאב-רַאצ, םעד ןענַאטרעטנוא עיירטעג
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 וליפַא .ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןטנעמוגרַא עלַא יד ,דנַאלסור
 ןעמוקעג זיא *זַאקירּפע רעד .ןפלָאהעג טשינ ךיוא לָאמ סָאד טָאה "ןרימש;
 ארומ סעקינרַאבַאכ יד ןבָאה -- רעטסנעפ רעגרוברעטעּפ עכיוה יד ןופ
 ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ טרָאפ רעבָא ןבָאה יז .ןריקיזיר וצ טַאהעג
 ןלַאפ עסיוועג ןיא ייז ןבָאה ,קילגמוא ןשידיא םעד ןופ לדנייב ַא ןקעלּפָא ןופ
 ןּפטשרעטנוא טנעקעג ייז ןבָאה סָאװ ןדיא יד רַאפ סעיזיװָארּפ ןענופעג
 טָאטש ןיא ןביילברַאפ וצ טביולרעד ייז ןוא ?טלעג"עקּפַאלא סעמוס ענשזַאװ
 ןעמ ןוא ןטקעיָארּפ-המחלמ ייב ,טשרמולכ ,ןטעברַא ייז סָאװ ךמס ןפיוא
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז רעבָא .ןיגַאב טשינ ןפוא-םושב ייז ןָא ךיז ןעק
 ,ךרד םעד ןעמענ טזומעג יווייס ןבָאה החּפשמ רעייז ןופ ערעדנַא ןוא ןרעטלע

 עטריגעליווירּפ יד ןופ ןעוועג ןענייז רעריקורב הרבח ןייז ןוא עטַאט ןיימ
 ןרָאװעג זיא אתורבח יד ,ןסַאג יד טריקורב ןבָאה ייז : טָאטש ןיא ןביילברַאפ וצ
 ערעייז טימ ײמרַא יד .טלעפעגסיוא טשינ טָאה טעברַא ןייק רעבָא ,רענעלק
 ןבָאה קידנרָאפ ;טרעטשעגמוא ןגעװַאב טזומעג ךיז ןבָאה ןטַאמרַאה ערעווש
 -רַאפ ךיילג טזומעג טָאה'מ עכלעוו ןגעוו יד ףיוא רעכעל עפיט טכַאמעג ייז
 טלָאצַאב ןגירק טעוו'מ ןעוו .רעקרַאפ םעד ןלעטשוצּפָא טשינ ידכ ,ןריקורב
 ןעמ טָאה ןטעֿברַא רעבָא ,טסואוועג טשינ עקַאט ןעמ טָאה ,טעברַא רעד רַאפ
 ...רשוי *ס'עינָאפ, ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ןוא טזומעג

 -קַאבַאט ןיא ן'יקסוועשערעש ייב טעברַאעג טָאה עקווַאלס רעטסעווש ןיימ
 ,רעטעברַא-המחלמ עקיטכיוו ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא ןעוועג זיא יז .קירבַאפ
 טימ .ןסָאריּפַאּפ טימ ןרעװ טגרָאזַאב טשרעוצ טזומעג ןבָאה טיילרעטילימ
 -- ץקירעמַא ןיא עקשַאירַאמ ,עבשזולס ףיוא עקייש ,עגרָאטַאק ףיוא ןעלוולעוו
 ןופ ןקישוצסױרַא ףיוא ,החּפשמ ןיימ ןופ "ןטנעמעלע עכעלדעש; יד ןענייז
 ןַא טעמכ -- ע'לחר לרעטסעווש ןיילק ןיימ ,עמַאמ ןיימ ; ןבילברַאּפ ,טָאטש
 רוטּפ ןטסלענשמַא יו טפרַאדַאב סע ןעמ טָאה זנוא ןופ ,ךיא ןוא --- על'הפוע
 ןיא ענדָארג טָאטש יד ?ןעלגומשניײרַאפ ןענעק טשינ ןלָאז רימ ידכ ,ןרעוו
 יי ...טנעה ס'אנוש

 -ירטניארַאפ קידלַאװג ךימ טָאה ,ןענַאטשעגרָאפ זנוא זיא סָאװ עזייר יד
 שיינ-לגָאּפש ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ןַאב רעד טימ ץעגרע ןרָאפ וצ .טריג
 טימ ףיוה-ןַאב םעד ןבעל ןענַאטשעג ךיא ןיב לָאמנײא טשינ ,גנובעלרעביא
 ,ףדזעיִאּפ , עקידנעמוקנָא יד רַאפ טרַאװעג גנַאל ץ'העש ןוא ךעל'מירבח עניימ
 ענרַאװָאט, יד טלייצעג ןוא ןסלער יד ייב זָארג ןפיוא ןסעזעג ןענייז רימ
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 יד וצ סעזייר ערעייז ףיוא ,ןענַאב עקידנּפעלש ,עגנַאל יד ןופ *סענָאגַאװ

 ךעלּפענק *ענעיָאוװ; ןופ יסעינרעבוג עשיסור יד ןופ סעיצנַאטס-ןַאב ןוא ןטרָאּפ

 סעקעװשט ןופ :תועבטמ עשיסור סעניש יד ףיוא טריצירבַאּפ רימ ןבָאה

 םעד רעדָא לּפענק סָאד טגײלעגקעװַא : ךעלרעסעמ טעברַאעגסױא רימ ןבָאה

 "עצ סע ןוא ןרָאפכרוד לָאז ןַאב ַא זיב טרַאװעג ןוא ןסלער יד ףיוא קָאװשט

 יכָאנ ךיז ןוא ןַאב-טסַאל ַא ןופ ןָאגַאװ ַא ןטניה ןופ ןעגנַאהעגנָא ךיז .ןעשטעלּפ

 ַא טימ טרָאפ ןעמ זַא ליפעג סָאד ןבָאה וצ ידכב .געוו לקיטש ַא טּפעלשעג

 רעזנוא ןקידירפַאב טנעקעג טשינ ןבָאה ןעיײרעליּפש עלַא יד רעבָא ."דזעיאּפ;

 -ַאװרעי ןוא עקדָאבָאלס ןופ םיצקש יד .ןַאב ַא טימ ןעדזַאיכרוד; ךיז קשח

 ּפָאק ןיא ןייטש ַא טימ ןעוועג דבכמ לָאמנייא טשינ זנוא ןבָאה סַאג יקסמיל

 "עג טשינ ןפוא-םושב רעבָא ןבָאה ייז ; עירָאטירעט *רעייז, ןטערטַאב רַאפ

 -ַאסַאּפ יד .,ךרודַא זיא ןַאב יד ואוו טנגעג רענעי ןופ ןביירטרַאפ זנוא טנעק

 ןצַאלַאּפ עקידנבעװש יװ ןגיוא עניימ ןיא ןעזעגסיוא ןבָאה ןענָאגַאװ-רישז

 -"תישארבק רַאפ ןופ שינעפעשַאב שילרעטסיוא ןַא יו *זָאװַארַאּפ, רעד ןוא

 | ,ןטייצ

 ךיז ךיא בָאה ,ןַאב ַא טימ עזייר רעטשרע ןיימ ףיוא קידנביילק ךיז

 "םיצִירּפע יד יװ טַיײרּפשעצ ןציז ךיא ןוא ע'לחר ,עמַאמ יד יו טלעטשעגרָאפ

 טשינ בָאה ךיא ,"דזעיָאּפ ץתמא ןַא ןיא סענָאגַאװ-סוסקול יד ןופ םענייא ןיא

 -קעװַא רעזנוא ןגעוו ןזעוו ַאזַא בוטש ןיא טכַאמ ןעמ סָאװ ,ןפיירגַאב טנעקעג

 ?ןעמ טגָאלק סָאװ ?ןעמ טנייוו סָאװ .ןרָאפ

 -לעטש ריא סלַא עלָאר יד ןעקווַאלס טימ טלענקעגנייא טָאה עמַאמ יד

 ףיוא ,ןטַאט ןפיוא ןבעג גנוטכַא ,םשה-ןעמל ,לָאז יז .בוטש ןיא ןירעטערטרַאפ

 -לעב ַא ןייז לָאז יז .ןעלכימ םותי םעד ןעזוצוצ ןסעגרַאפ טשינ ,ןעקטָאמ

 ןבָאה .דימת לָאז יז .הנותח רעד ךָאנ ןעמוק ץונוצ טוג ריא טעווס :עט'תיבה

 "טעב סָאד ןעיצוצרעביא ןסעגרַאפ טשינ ,סטכעקעג לסיב שימייה ַא טיירגעגוצ

 לָאמנייא ,תבש-דובכל דמעה עסייוו ,ענייר ַא ןטַאט םעד ןטיירגוצ ,טנַאװעג

 םעד ןיא ןכָאקסױא טוג סע ,טערג טימ עיײלַאב ַא ןשַאוװסיױוא יז לָאז ךָאװ ַא

 - סע ,ןקיגלַארּפסױא סע ןוא לכייט םוצ קינלַארּפ ןטימ ןייז חירטמ ךיז ,לסעק

 טעװ יז זיב טײקשיטַאבעלַאב יד ןעמענרעביא לָאז יז ,רוציקב .ןקעמש לָאז

 קידנעּפילכ .ןייועג טימ טקידנערַאפ עמַאמ יד טָאה -- םולשב ןעמוקקירוצ

 ןעקטָאמ ,ןטַאט םעד ןטיהּפָא טעװ יז זַא ,ןעמַאמ רעד טרעכיזרַאפ עקווַאלס טָאה

 ,ּפָאק ןיא ןגיוא יד יװ ,ןעלכימ ןוא



 177 רעטַאעט שיזיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ענייז ךיז ןיא טקירדעג טָאה רע .רעגייווש ַא ןרָאװעג זיא עטַאט רעד

 ןופ טייקיורג יד ןוא רָאה ּפָאק ןייז ןופ רילָאק-רעבליז רעד רעבָא ,ןליפעג

 ,גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג רעסייוו זיא דרָאב ןייז

 א

 גָאטרַאפ ןטַאט ןטימ ןעגנַאגעג ךיא ןיב ןרָאפּפָא רעזנוא ןופ גָאט םעד

 ;"ךרדה-תליפת ןגָאז וצ ,"לודגה-םדָא-ייח. ןיא ןינמ ןטשרע ןטימ ןענוװַאד םוצ

 ךעל'מירבח עניימ טימ ; רעקָאשישיײא םעד ,ןיבר ןיימ טימ ןענעגעזעג ךיז

 רעייז ןעוועג זיא לוש ןיא גנומיטש יד ,עטנַאקַאב ןוא טניירפ ערעדנַא ןוא

 סָאד ,ןשטנעמ ערעטלע ןופ ןענַאטשַאב זיא ןינמ רעטשרע רעד ; עטקירדעג ַא

 ןײרַא געוו ןיא סעילימַאפ ערעייז טימ ןבילקעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז ןופ בור

 ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא עטסביל ערעייז ןקישּפָא ןוא ןביילב ןײלַא טפרַאדַאב רעדָא

 : טגָאזעג רימ וצ עטַאט רעד טָאה ,ןענווַאד ןכָאנ ,לוש ןופ קידנעייגקירוצ

 ,ןעמָאנ ןיימ ןפורנָא םייב ןָאט ןייז ןיא טייקכעלטרעצ יד) !עקמייח --

 , .ךעמונעצ ךימ טָאה

 ,םיא ףיוא ןגיוא עניימ טלעטשעגנָא ךיא בָאה -- ? עטַאט ,עי --

 ,..הווצמ-רב דלַאב ןיוש .םייח ,רוחב רעסיורג ַא ןיוש טסיב ---

 ? תמא ...בלַאה ַא ןוא רָאי ַא ,עטַאט ,בלַאה ַא ןוא רָאי ַא ךָאנ --

 ןופ .ךיז וצ טעשטּפעשעג עטַאט רעד טָאה -- ...דלַאב ןיוש ,עי --

 סָאװ טקַאפ םעד טרעױדַאב רע יצ ןענַאטשרַאפ טשינ ךיא בָאה דייר ענייז

 טשינ ןיוש ךיז ןעק רע לייו יצ ,הווצמ-רב ןרעוו דלַאב ןיוש ףרַאד ךיא

 ,.."ינרטּפש ךורב, םעד רימ רעביא ןגָאז וצ ןטרַאוװרעד

 -- עטַאט ,ןיוש וליפַא הווצמ-רב ןרעו ךיא ןעק ןגעווטעניימ ןופ ---

 .ךיוא הרוטפה יד ,הרדס יד ; ךיא ןעק תוכרב יד -- .טסיורגעג ךיז ךיא בָאה

 - | ,ןייז-ריבעמ רָאנ ףרַאד ךיא

 רָאי ןציירד וצ ןרעוו ,םשה הצרי םא ,וטסעוװ הווצמ-רב ,ןוז ןיימ ---

 "עג ןייטש זיא רע .ךיז וצ טעילוטעג ךימ עטַאט רעד טָאה -- !גָאט ַא טימ

 ןיא ךיילג טקוקעג רימ ,עקציילּפ ןיימ ףיוא טנַאה ןייז טגײלעגפױרַא ,ןבילב

 : טגָאזעג ױזַא רימ וצ ןוא ןגיוא יד

 ןייז טסעװ וד זַא ,וצ רימ גָאז ,ןייז טשינ טסלָאז וד ואוו ,עקמייח --

 וד .תבש ןטיהּפָא ןוא גָאט ַא לָאמ יירד ןענװַאד טסעװ ;דניק ךעלרע ןַא

 !ןייז טשינ טלָאז ריא ואוו ? טסרעה
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 ,טרָאװ ןיימ ןבעגעג םיא ךיא בָאה -- עטַאט ,עי --

 ,לרעטסעווש ןייד ףיוא ןוא ןעמַאמ רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא טסלָאז --

 עמַאמ יד ,טסייוו וד ...ןגרָאזרַאפ ..,ןטיהּפָא ןפרַאד ייז טסעוו וד .ןע'לחר

 ...דניק לציּפ ַא ךָאנ ,עקניכַאװש ַא ,ע'לחר ןוא ...טנוזעג טשינ זיא

 ןצנַאגניא ךיז זָאלרַאפ ךיא -- .ןגיוא יד ןיא טלעטשעג םיא ךיז ןבָאה ןרערט

 ,ךיז וצ ךימ קידנקירד טקידנערַאפ רע טָאה --- !ריד ףיוא
 טָאה עטַאט רעד סָאװ ,תוירחַא רעקידמיצולּפ רעד ןופ רעטלמוטעצ ַא |

 :טגערפעג םיא וצ ךיז קידנעילוט ךיא בָאה ,טגײלעגפױרַא רימ ףיוא

 ?עטַאט ,זנוא ןעמ טקיש ןיהואוו ---

 -ץעגסיױרַא רעווש רע טָאה -- ? ןָאט ךיא ןעק סָאװ ! טסייוו טָאג ןייא --

 ...ןפלעה טעװ םלוע-לש-ונובר רעד רעבָא --- ,טצכערק

 רימ טיורט עטַאט רעד .ןעמונעגמורַא ךימ טָאה ליפעג קידריווקרעמ ַא

 ןמיס רעטסעב רעד זיא סָאד .םענעסקָאװרעד ַא ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןָא

 ,לגגיא סיוא ןיוש ןיב ךיא זַא ,רימ רַאפ

 בָאה ,הווצמ-רב ןיימ וצ זיב רָאי ַא יו רעמ ,ןָא גָאט ןקיזָאד םעד ןופ

 טייקידנעטשטסבלעז טימ ןעלדנַאה וצ ןוא ןריפוצפיוא ךיז ןביױהעגנָא ךיא

 ..ןשטנעמ םענעסקָאװרעד ַא ןופ

 סא לא
8 | 

 -קעּפ ןוא סעניזרָאק ענעיורטש ערעזנוא טימ לַאזקָאװ םוצ קידנעמוקוצ

 ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןפָארטעג ןיוש רימ ןבָאה ,ךעל

 רעדניק ענענופעג יד טשטַאּפעג ,טגירקעג ,טּפוטשעג ךיז טָאה'מ .רעדניק

 עיצַאוקַאװע רעד ייב ,טנעה יד רעטנוא ןופ ןרָאװעג ןענורטנַא ןענייז סָאװ

 ןוא ,ל"ז ,עפַאי בייל גיהנמ רעשיטסינויצ רעד ןעוועג קסעתמ ךיז ןבָאה

 רעשיסור רעד ןופ רעטערטרַאפ יד טימ ןעמַאװצ ,רעריֿפ-הליהק ערעדנַא

 | ,טכַאמ-רעטילימ

 -עגמורַא רעטמַאַאב-ןַאב .ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ,ןטרַאװ גָאט ןֿבלַאה ַא ךָאנ

 ,יצנעשזעב; :ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא טָאה ןוא ןרַאדנַאשז-דלעפ טימ טלגניר

 = עי  *!שראֿמ

 ,שינעטרַאװ ןופ טעשטומעגסיוא ,םלוע רעד .רַאװריװ ַא ןרָאװעג זיא סע ||

 טימ טנגעזעג לָאמַאכָאנ ךיז ,קעּפעג סָאד ,סעקימולק יד ןּפַאכ ןעמונעג טָאה



 179 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -גוא ןבָאה ןרַאדנַאשז יד ,ןטמַאַאב-ןַאב םעד טגלָאפעגכָאנ ןוא רעטײלגַאב יד

 .ןיגכָאנ ןוא ןעשטומעלַאב טשינ לָאז ןעמ ,טּפוטשעגרעטנוא ,ןבירטעגרעט

 ןָאטעג ּפַאכ ַא ,סעציײלּפ יד ףיוא קַאּפ ןסיורג ַא ןפרָאװרַאפ בָאה ךיא

 ךיז לָאז יז ןעמַאמ רעד טלייאעג ןוא ,שטנעמ-השעמ ,לטנעה ַא ייב ןע'לחר

 זיב לייוו ,ןעלכימ ןוא ןעקוװַאלס ,ןעקטָאמ טימ ,ןטַאט ןטימ ןענעגעזעג ןיוש

 ןיא רעצעלּפ עטסעב יד ןּפַאכרַאפ לייוורעד ןעמ טעוװ ,ןביילקסיוא ךיז טעװ יז

 ,סענָאגַאװ עטסנעש יד

 :קעּפעג ערעסערג יד ןָאטעג םענ ַא ןבָאה לכימ ןוא עקטָאמ ,עטַאט רעד

 -- טנַאיװָארּפ ןטיירגעגוצ םעד טימ סעקישָאק יד -- עקװַאלס ןוא עמַאמ יד

 ןבָאה ןרישזַאסַאּפ יד ואוו ןָארעּפ םעד ףיוא גנַאגסױרַא םעד וצ ַאדייה ןוא

 גנושיוטנַא רעסיורג ןיימ וצ .ןענַאב עקידנטרַאװ יד ןיא טצעזעגפיוא דימת ךיז

 יד ןשיווצ ןלַאּפש יד ףיוא ;ןַאב ןייק ןופ ןמיס ןייק ןעוועג טשינ ןטרָאד זיא

 ןטמַאַאב םעד ךָאנ טּפעלשעגכָאנ "סעצנעשזעב; םלוע רעד ךיז טָאה ןסלער

 ףיוא ,ןטרָאד .טסרָאװו לטרעפ ַא ייב ןבירטעגכָאנ זנוא ןבָאה ןרַאדנַאשז יד

 ,סענָאגַאװ-טסַאל טימ עגנערעש עגנַאל ַא ןענַאטשעג זיא ,עיניל רעקיטייז ַא

 ןבָאה סענָאגַאװ יד ,תומהב טריטרָאּפסנַארט ךעלנייוועג טָאה'מ עכלעוו ןיא

 40) *ײדַאשָאל םעיסָאװ ,קעװָאלעשט קָארָאסע ןופ טעטיצַאּפַאק ַא טַאהעג

 יד ךרוד סענָאגַאװ יד ןיא טּפוטשעג ךיז ןבָאה ןדיא יד ,(דרעפ 8 ,ןשטנעמ

 ,רעדניק יד ןבױהעגניײרַא םדוק ןבָאה רענעמ יד .ןריט-רעיוט עטנפעעצ-טיירב

 ןביוהרעטנוא טזומעג ןעמ טָאה ןעיורפ יד .ןפרָאװעגנײרַא ןיילַא ךיז ךָאנרעד

 ןוא רעמָאי רעד .ריפ עלַא ףיוא ןיירַא ןָאגַאװ ןיא ןרַאשנײרַא טושּפ יז ןוא

 "ןגעקטנַא זנוא טָאה רעדניק יד ןופ ןגָאלק סָאד ןוא ןעיורפ יד ןופ ןייוועג

 ...ךָארב ַא זנוא טרַאװרעד סע זַא ,הרושב יד ןגָארטעג

 טליפעגנָא .םעטסיס ַא טימ ןעגנַאגעגוצ זיא סענָאגַאװ יד ןדָאלנָא סָאד

 ןוא ןָאגַאװ םעד טלגיררַאפ ןעמ טָאה ,תושפנ קיצפופ-קיצרעפ ַא טימ םענייא

 ןעוו ,ןָאלַאשע םעד וצ טּפעלשרעד טקנוּפ ךיז ןבָאה רימ .ןטייווצ ַא טנפעעג

 ןוא קסע ןַא ןענַאטשרַאפ טָאה עקטָאמ .,ןָאגַאװ ןקידיײיל ַא טנפעעג טָאה'מ

 "וצ םיא ןבָאה לכימ ןוא עטַאט רעד ;קיניײװעניא ןעגנורּפשעגפױרַא ףכית

 ןבָאה לכימ ןוא עטַאט רעד סָאװ טייצ רעד ןיא .שזַאגַאב רעזנוא ןפרָאװעג

 לייורעד עקטָאמ ןיוש טָאה ,ךימ ןוא ןע'לחר ,ןעמַאמ רעד ןבױהעגניײרַא

 -דָאּפ רעד ףיוא ערדלָאק ַא טיײרּפשעגסױא ,ןָאגַאװ ןופ עלעקניוו ַא טּפַאכרַאפ

 ,ןעגנורּפשעגרעטנורַא קירוצ ןוא טשוקעג ,טצעזעגסיוא זנוא ,עגָאל
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 ןָאגַאװ רעד זיא ,(ןוויוא םענעכעלב ןסיורג םעד) ?עקשוילּפעט; רעד ץוח

 *עטָאװקע רעזנוא טַאהעג ךיוא רימ ןבָאה ןטונימ עטלייצעג ןיא .טסוּפ ןעוועג

 ןענייז רימ ןוא טלַארּפרַאפ ךיז ןבָאה ןריט יד ,ףױרעדַא ןַא טימ ךָאנ ןשטנעמ

 | .רעטסניפ רעד ןיא ןבילבעג
 ןבָאה רעדניק יד .עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןסעזעג רימ ןענייז עטעילעמשטירּפ

 ןבָאה ןרעטלע יד .ןרעה טזָאלעג ךיז ,שינרעטסניפ רעד רַאפ ןקָארשעג ךיז

 ןענייז רעדניק יד זיב ,ןזייב טימ ,ןטוג טימ טקיאורַאב ייז ,ץרַאה טכַאמעג ךיז

 ,ןפָאלשעגנייא טייקדימ ןופ

 -ַאב רעכעלשטנעמ רַאפ ,ןירוא ןוא סייווש ןופ ןעקנוטשעג טָאה טפול יד

 ַא ןיא ןבעגעג הצע ןַא ךיז טָאה'מ זיב .ןעוועג טשינ ץַאלּפ ןייק זיא שינעפרעד

 .ןענַאװ זיב ...ןטלַאהניײא טנעקעג טשינ ךיז רעדניק יד ןבָאה ,שַאלפ ַא ,לּפעט

 ,ןריט יד ןענעפע ןריבורּפ וצ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ,ןענַאטשעג זיא גוצ רעד

 עלַא יד ,ןָאט וצ סָאד ךיז ןגעוורעד וצ טשינ ןלױפַאב ןבָאה ןרַאדנַאשז יד

 טשינ טָאה רענייק !ןָאלַאשע םעד ןופ ןבירטרַאפ ייז ןבָאה רעטײלגַאב

 עקיײגַאנ ַא טימ רַאפרעד ןּפַאכ ןוא ריט ַא ןענעפע ןוא ןלעטשנייא טלָאװעג

 .םינּפ ןיא

 .טעכושטעגסיוא ןעמעלַא טָאה וויטָאמָאקָאל ַא ןופ ףייפ רעקידנצלירג ַא -

 רעווילשידַאי ַא טָאה --- ! ןירַא דרע'רד ןיא ,ןריר ןיוש ךיז רימָאל -- |

 ...ןרעו טקיטשרעד עלַא ָאד ןלעװ רימ --- .קידנטסוה טעשטרובעג דיא

 ןָאטעג לכעטש ַא רעצעמע םיא טָאה -- ? רעטעפ ,ךיז ריא טגָאי סָאװ -- |

 סָאװ ןקילג יד !ןקיטעּפשרַאפ ריא טעװ סָאװ -- .שינרעטסניפ רעד .ןיא

 | ?עדזַאי רעד ףיוא זנוא ןטרַאװרעד

 .ןעלסיירט ןעמונעג ,ןָאגַאװ םעד ןָאטעג גיו ַא טָאה ץעז רעקרַאטש ַא

 ךיז טָאה עיצַאלוּפינַאמ יד .טלסיירטעגטימ ןוא טגיוועגטימ ךיז ןבָאה רימ

 | - ,לָאמ עכעלטע ט'רזיחעגרעביא

 ןבעגעג דיא ַא טָאה -- !זָאװַארַאּפ ַא וצ ןיוש ןעמ טעּפעשט סָאד --

 ,ןײטשרַאפ וצ

 -טילש קישטילג ַא --- .טלציוועג רעטייווצ ַא ךיז טָאה -- !בוט לזמ ---

 ...זנוא ףיוא סגעוו

 "ירפ ַא .טרָא ןופ ןריר ןעמונעג *דזעיאּפ, רעד ךיז טָאה קידנפייפ ױזַא

 ,טסייװ טָאג !ןיוש טרָאפ'מ .םלוע ןשיווצ ןכָארבעגסיױא טָאה ןייוועג רעש
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 קרַאטש ךיוא ךיז טָאה עמַאמ יד .ןעמוקוצקירוצ ןבעלרעד ךָאנ טעוו'מ יצ

 ,טנייוועצ

 ,עמַאמ ,טשינ ןייוו :טסיירטעג ןוא טשוקעג ,ןעמונעגמורַא יז בָאה ךיא

 רימ טָאה עטַאט רעד .ןע'לחר ףיוא ןוא ריד ףיוא ןבעג גנוטכַא לעװ ךיא

 רעוו ךיא ןוא רָאי ַא ךָאנ ,דניק ןייק טשינ רעמ ןיוש ןיב ךיא .טגָאזעגנָא

 ןזָאלרַאפ טשינ זנוא טעװ רעטשרעביוא רעד ,עמַאמ ,ןעז טסעוו .הווצמ-רב

 -- .שטנעמ "רענלָאּפ; ַא יו רעטרעוװ ס'נטַאט םעד טדערעגכָאנ ךיא בָאה --

 ריא .ןלעפ טשינרָאג ךייא טעװ סע !עמַאמ ,ןעז טסעװ ,ןענידרַאפ לעװ ךיא

 | ,טגָאזעגנָא עטַאט רעד רימ טָאה ױזַא ,תוירחַא ןיימ טנייז

 "עג ןבָאה ןרערט עסייה עריא ןוא ךיז וצ טקירדעג ךימ טָאה עמַאמ יד

 .ןקַאב עניימ ףיוא ןענור

 ןעגנולעג זיא הרבח :ןָאגַאװ ןיא טפול עליק ַא טליפרעד ןבָאה רימ

 -עפע רעד ךרוד .םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא טָאה'מ ,ןריט יד לסיבַא ןענעפע וצ

 ןעמױק-זָאװַארַאּפ םעד ןופ ןעקנופ עקידנעילפ יד ןעז טנעקעג ןעמ טָאה גנונ

 ךיז טָאה .טכַאנ-טסברַאה רעטלַאק רעד ןופ שינרעטסניפ-קָאטש רעד ןיא

 ןשטנעמ !ןריט יד ןכַאמרַאפ -- !ןריט יד ןענעפע : הרדס ַא ןבױהעגנָא דלַאב

 .ןרעו וצ טקיטשרעד ,ענשוד זיא'ס לייוו ,ןענעפע לָאז'מ ןטעבעג ךיז ןבָאה

 ןגירק הלילח ןלעװ רעדניק יד !טכַאמרַאפ -- :טעװעדלַאװגעג ןבָאה ןעיורפ

 | ,(גנודניצנָא ןעגנול) *ךיקכָאיל עינעילָאּפסָאװ;

 רעד ןיא ?!ןסע; :ןעירשעצ ךיז ןבָאה ,ענעפָאלשעגסױא ,רעדניק יד

 טָאה ןעמ סָאװ ךעלקעּפ עטיירגעגוצ יד ןדנובעגפיוא ןעמ טָאה רעטסניפ

 ןיא סעּפע ןעמונעג ךיוא ןיײלַא ןוא רעדניק יד טלייטעגנייא ,ןעמונעגטימ

 ,המשנ יד ןטלַאהרעד וצ ןיירַא ליומ

 לסיב סָאד .סנצלַאזעג ןופ סנטסרעמ ןענַאטשַאב זיא טנַאיװָארּפ רעד

 סָאד ןוא טפַאשגנע יד ,ט'רטּפ'עג גנַאל ןוש רעדניק יד ןבָאה קנַארטעג

 "תנכס שממ ןרָאװעג זיא ,טשרָאד םעד טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה שינעקיטש

 ַא טימ רעליימ עשרעדניק טּפוטשרַאפ ןבָאה ,טַאהעג ןבָאה סָאװ יד .תושפנ

 ,האופר ַא ףיוא וליפַא ןעוועג טשינ זיא רעסַאװ ןייק .עקרעקוצ ַא ,טכורפ

 עלעסיבַא ךָאנ ענעסקָאװרעד יד ןופ ןצכערק סָאד ,רעדניק יד ןופ ןייוועג סָאד

 ,ןייטש ַא ןריר טנעקעג טָאה ,רעסַאװ

 רעניילק ַא) *קָאנַאטסולָאּפ; ַא ףיוא טלעטשעגּפָא ןַאב יד ךיז טָאה גָאטרַאפ
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 עדייב ןָאטעג לַארּפ ַא ןבָאה ןדיא .זָאװַארַאּפ םעד "ןעיָאּפוצנָא; ידכ (לעטשּפָא

 ,(גנוטייל-רעסַאװ) *דָאװַארּפ-ָאדָאװק םעד וצ ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא ןריט

 ןעק'ס .עגַאל רעזנוא ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ןבָאה רעטעברַא"ןַאב יד

 "סעצנעשזעב , טימ ןָאלַאשע רעטשרע רעד ןעוועג טשינ ןענייז רימ זַא ,ןייז

 ןבָאה ייז .רעסַאװ ןעמענוצנָא טקנוּפ םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ

 ןבָאה ייז ;וליפַא ןשַאװמורַא ךיז ,ןעקנירטוצנָא ךיז טביולרעד רָאנ טשינ

 רַאפ רעסַאװ טימ ןטיירגוצ ךיז ןוא םילכ ןעגנערבוצסורַא ט'הצע'עג ךיוא

 ,רעמע ,ךעלּפעט ןזיװַאב דלַאב ךיז ןבָאה סע .עזייר רעקידרעטייוו רעד

 טָאה'מ .ןײרַא ןָאגַאװ ןיא ןגָארטעג ןוא רעסַאװ טּפעשעג טָאה'מ ;ןעלסיש

 ןיא טזומעג טכַאנ רעד ךרוד טָאה'מ סָאװ ,םילכ עקיבלעז יד טצונעג ןליפַא

 "סיוא ? שירעביילקרעביא ןייז טנעקעג טָאה רעוו ...שרעדנַא סעפע ןָאט ייז

 .ןעקנורטעג ןוא רעסַאװ טּפעשעגנָא ,טקנעוושעגסיוא ,ןשַאוועג

 םירעּפ יד ייב ןעלדנַאהוצנייא ןעגנולעג לייוורעד זיא ןדיא עקינייא
 ,טכורפ ,סעבלוב לסיבַא ,טיורב ךעלבעל רָאּפ ַא סעקטַאכ עקימורַא יד ןיא

 לסיבַא ןרָאװעג עקַאט זיא .טלָאװעג רָאנ טָאה'מ לפיוו --- סענרַאב ןוא לּפע

 .ןצרַאה ןפיוא רעטכייל

 ןופ ןכירקרעטנורַא ךיוא לָאז יז זַא ,ןעמַאמ רעד ייב טילעוּפ'עג בָאה ךיא

 טָאה עמַאמ יד .טפול רעיירפ רעד ףיוא לסיבַא ןשירפרעד ךיז ןוא ןָאגַאװ

 טשינ ריא זיא ןָאגַאװ ןיא ףױרַא ןוא ּפָארַא ןרעטעלק סָאד :טלקנעוװקעג ךיז

 "נורַא ןיב ךיא .ןדייררעביא טזָאלעג ךיז טָאה יז רעבָא .ןצרַאה םוצ ןעוועג

 ךָאנרעד ,ןע'לחר ךָאנ טנעה עניימ טקערטשעגסיוא ,ןָאגַאװ ןופ ןעגנורּפשעגרעט

 טפול רעיירפ רעד ףיוא ,ןכירקוצרעטנורַא ןעמַאמ רעד ןפלָאהעג ךיא בָאה

 ילכ ַא טכַארבעג ךיוא בָאה ךיא .רערעטנומ ךס ַא טליפרעד ךיז רימ ןבָאה

 -מורַא ךיוא ןיילַא ךיז ,ןע'לחר ןשַאװעגמורַא טָאה עמַאמ יד .רעסַאװ טימ

 קירוצ ןוא ןיהַא ריצַאּפש ַא טּפַאכעג ןבָאה רימ .טמעקעגוצ ןוא ןשַאוװעג

 ןציזּפָא ןופ סיפ עטפייטשרַאפ יד לסיבַא ןעמונעצ ןוא סענָאגַאװ יד ייברַאפ

 .ןָאגַאװ ןופ ליד םעד ףיוא טכַאנ עצנַאג ַא

 ןבָאה רעטעברַא-ןַאב עכעלטניירפ יד .ייברַאפ לענש זיא העשיייח יד

 ,טגלָאפעג ןבָאה רימ .ןײרַא סענָאגַאװ יד ןיא ןרעטעלקוצקירוצ ןסייהעג זנוא

 ,טייקכעלטניירפ רעייז רַאפ ןוא רעסַאװ לסיב ןרַאפ טקנַאדעג

 יד ,טגיישעג טָאה ןוז יד ,דלימ ןעוועג רעטעװ רעד זיא גָאט ןכרוד

 ,רעמעװקַאב ךס ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןפָא טזָאלעג ןעמ טָאה .ןָאגַאװ ןופ .ןריט'
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 רעצרעה ערעוװש יד ןרעדנַא םעד רענייא טלייצרעד ,טדערעצ ךיז טָאה'מ

 .רעכעלטניירפ ןרָאװעג זיא גנומיטש יד ןוא ---

 ךיא .ןעמַאמ רעד ןָאטעג גערפ ַא ךיא בָאה -- ? ?יצנעשזעב/, טניימ סָאװ ---

 ךיא .רעסַאװ ןעמעננָא םייב רעטעברַא:-ןַאב יד ןופ טרָאװ סָאד טרעהעג בָאה

 זיא ןָאגַאװ ןדעי ףיוא .סענָאגַאװ יד ןופ טנעײלעגרעטנורַא ךיוא סע בָאה

 ,"יצנעשזעב/; טרָאװ סָאד דיירק ןסייוו טימ טעװעילַאמעגנָא ןעוועג

 -- ןרעטש םעד טשטייננקעג עמַאמ יד טָאה -- ??יצנעשזעב; --

 , . . סייוו'כ

 : ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ טָאה ,זנוא וצ טנעָאנ ןסעזעג זיא סָאװ ,ןכש ַא

 ןוא רעייפ ןיא ייז ןלָאז ןפיול זַא :ענעּפָאלטנַא טניימ ?"יצנעשזעב; --

 ןייז טקידנערַאפ רע טָאה --- !ןשעל וצ ייז רעסַאװ ןייק ןייז טשינ לָאז סע

 | ...הכרב ַא טימ גנורעלקרעד

 טרעּפמַאעג ךיז ךיא בָאה -- ?ענעּפָאלטנַא ןענייז רימ 1 ענעפָאלטנַא ---

 ?ןליפַא ןטכַארט סָאד ןעמ ןעק יו ! ןפָאלטנַא טשינ ןענייז רימ --- .ןכש ןיימ טימ

 רעסָאלש םעד לאוי ייב םייה רעזנוא ןופ ?ןעקטָאמ ןופ ? ןטַאט ןופ ןפיולטנַא

 עניימ ןופ ?לוש רעסיורג רעד ןיא רָאכ ןופ ןפױלטנַא ? סַאג-עציורט ףיוא

 ןעמ טפור עשז-סָאװרַאפ ! טקישעגסױרַא חוכ טימ זנוא טָאה'מ ? ךעל'מירבח

 ?*יצנעשזעב; -- ענעפָאלטנַא זנוא

 -- השוב רַאפ ןרעו טיור ןלעוװ ייז !הלווע ןַא ייז ייב וטסָאה ,ונ --

 טפור ןעמ ױזַא יו קוליח רעד זיא סָאװ -- .טלציוועג ןכש רעזנוא ךיז טָאה

 ...תורצ עטקַאהעג ,עסיורג ףיוא ןענייז רימ יבַא ?זנוא

 לא א
8 

 רעסַאװ סָאד ןוא טפול יד ,ןלַאפוצ עקירעביא ןָא רעבירַא זיא גָאט רעד

 רעזָאלּפָאלש רעטשרע רעד ךָאנ .ןעוועג םיתמ-היחמ ןוא טשירפענּפָא ןדעי טָאה

 זיא טּפַאכעגפיױא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,ןפָאלשעגנייא עלַא טעמכ ןענייז ,טכַאנ

 ללכב םעד ןגעוו ךיז טָאה'מ .ןעוועג זיא רעסַאװ .ןסיורד ןיא טכַאנ ןיוש ןעוועג

 ,רקפה ףיוא טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה זנוא ,אלימ .רעמ טקיאורמואַאב טשינ

 "עב; ךָאד רימ ןענייז -- ןעלטימ-סנבעל ןָא תעל-תעמ ןצנַאג ַא טעמכ

 -וויטָאמָאקָאל םעד .ןזומ ייז ןלעוו זָאװַארַאּפ םעד *ןעיאּפנָא רעבָא ."סעצנעשז

 טעוו .ןטייברעביא ןזומ ףוס-לכ-ףוס ןעמ טעװ *רַאגעשטַאק, םעד ןוא רעריפ
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 ערעדנַא ןוא רעסַאװ טימ ןגרָאזרַאפ ךיוא ךיז רימ ןלעוו ,ןלעטשּפָא ךָאד ךיז ןעמ

  ,ןבעל םייב ךיז ןטלַאהרעד וצ ןטקודָארּפ-זייּפש

 ןענייז ?עקווָאנָאטסָאק רעטייוצ רעד ייב ,טמיטשעג טָאה ןובשח רעד

 ךיז ןוא רעסַאװ טימ םילכ יד טליפעגנָא ,ןכָארקעגרעטנורַא רעדיו רימ

 ,טכַאנ רעד ךרוד ןּפעלש ןעמונעג רעדיוו

 ןבָאה רעדניק יד .עכעלקערש ַא ןעוועג רעדיוו ןיוש זיא טכַאנ עטייווצ יד

 ןופ רָאג רשפא ןוא ,טכורפ יד ןופ יצ ,רעסַאװ םעד ןופ יצ .ץיה ןגָארקעג

 ןוא רעדניק יד .שירפ קירעביא ןעוועג טשינ ןיוש זיא סָאװ ,גרַאװנסע םעד

 זיא ןָאגַאװ ןיא גנומיטש יד .ןכערב ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ענעסקָאװרעד

 ןרעדנַא םוצ רענייא טעּפעשטעג ךיז טָאה'מ .ענעגיוצעגנָא ןַא ןרָאװעג רעדיוו

 "עג ךיז ןוא "סוחי; ןיא טרעהרַאפ ךיז טָאה'מ .טכערמוא רעדָא טכער טימ --

 ,טגירק

 זנוא טָאה עמַאמ יד ,לקניוו רעזנוא ןיא טרינגיזער ןגעלעג ןענייז רימ

 רימ סָאװ ,ןטשרעביוא םעד טקנַאדעג ןוא ךעלּפעק יד ייב טּפַאטעג עלייוו עלַא

 ..י."ןעמעלַא טימ; ךָאנ ןענייז

 -נָא ,"זָאװַארַאּפא ןקידנריפ םעד טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ןָאלַאשע רעד

 ענעלָאטש יד ףיוא רעדער ענרעזייא יד ןופ ןּפַאלק ענָאטָאנָאמ סָאד קידנטלַאה

 ןיימ טרַאּפשעגנָא ,ליונק ַא ןיא יו דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיב ךיא .ןסלער

 טרעבגעעג רימ ןבָאה תונויער ענדָאמ ןוא ,סיוש ס'עמַאמ רעד ףיוא ּפָאק

 ַא טימ עזייר עטשרע ןיימ טריזַאטנַאפסױא ךיא בָאה שרעדנַא יו .חומ םעד

 ןבָאה ןגױא עניימ רַאפ .רעליּפשיױש עּפורט ס'קיזוג טימ ןעמַאזוצ ,ןַאב

 יד ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט עלַא יד שינרעטסניפ רעד ןיא ןבעווש ןעמונעג

 ךיז ןבָאה ןרעיוא עניימ ןיא :עניב רעד ףיוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ןסעיּפ

 ,טנעקעג טוג ױזַא בָאה ךיא עכלעוו ,רעדיל ןוא םינוגינ יד ןעגנולקעצ

 ןוא ךיז רַאפ טמורבעג ךיא בָאה -- *!טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןוא טָאג;

 -עג סָאד ןזיװַאב רימ רַאפ ךיז טָאה סע .רעטרעוו ןָא ןוגינ םעד טצעזעגרָאפ

 סָאד ,ךעלטנעק ןרָאװעג רימ זיא ןעזסיוא ןייז .ןזח ןטלַא םעד ןופ טלַאטש

 ...?!טוט רע סָאװ טסייוו טָאג/ :טגניז רע !עטַאט ןיימ --- דרָאב יד ,םינּפ

 ןייז ןוא טָאג :ןעמיטש ייווצ ןיא עדייב ןקידנערַאפ רימ ןוא טימ גניז ךיא

 .יי* טכערעג זיא טּפשמ

 -עגסיוא ןעזעג ךיז ךיא בָאה -- ?ןענַאב-ןזייא ןופ טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס;

 ."תימלוש2 ןיא םולשבַא ןופ םויטסָאק ס'קיזוג ןיא טצוּפ
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 : ןיירפער םוצ טריפעגוצ ךיז ךיא בָאה -- 5! וילדויל-ילייֵא;,

 ןעמערַאוװעצ ןעמונעג טשרע ךיז ךיא בָאה -- ?עלעגיוו ס'עלעדיא רעטנוא;

 *...עלעגיצ סייוו-רָאלק ַא טייטש; --

 וצ טרעהעגפיוא ןבָאה רעדניק יד ,ליטש רעייז ןרָאװעג זיא ןָאגַאװ ןיא

 ,ןצכערק טרעהעגפיוא ןבָאה עקנַארק יד ,ןעּפילכ

 ,זַאטסקע טימ ןעגנוזעצ ךיז ךיא בָאה -- "ףורַאב ןייד ןייז טעװ סָאד;

 *...ףָאלש ,עלעדיא ,עשז-ףָאלש .ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר, --

 ַא רַאפ סָאװ ,ןקרעמַאב טנעקעג טשינ ךיא בָאה רעטסניפ רעד ןיא

 טשינ וליפַא טָאה רענייק .ןָאגַאװ ןיא ןפַאשעג טָאה ןעגניז ןיימ גנומיטש

 ןױוש טָאה רימ ,ןטלַאהעגנָא טָאה טייקליטש יד .טגניז סע רעוו טסואוועג

 רשפא .גנַאזעג ןיימ טימ טזָאלעצ ױזַא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ןָאט-גנַאב ןעמונעג

 -עג רימ עכלעוו ןיא ןדנעטשמוא יד רעטנוא ןעגניז וצ טסַאּפעג טשינ טָאה

 "גוא ןופ קזוח ַא ןוא ןעמַאמ רעד ןופ בָאג ַא טרַאװרעד בָאה ךיא .ךיז ןעניפ

 .רערָאפטימ ערעז

 רעד -- .לוק ס'נכש רעזנוא רימ וצ ןעגנַאגרעד זיא -- ! ןדיא ,יעה ---

 ַא טרעהעג טָאה ריא !ץקסיּפ ןיא םיא טנוזעג ַא ,לגיופ ַא יו ךָאד טגניז לטַאי

 "עגכָאנ ַא טימ ןעגנוזעצ ךיוא ןײלַא ךיז רע טָאה דלַאב ןוא -- ?עלעמיטש

 -עג ַא טרעהרעד ךיז טָאה סע *!ףָאלש ,עלעדיא ,עשז-ףָאלש, :לוק ןטכַאמ

 ,ענדָארג ןופ ןרָאפעגסױרַא ןענייז רימ טניז רעטכעלעג רעטשרע רעד .רעטּכעל

 וטסָאה ואוו -- ,טריסערעטניארַאפ דיא ַא ךיז טָאה -- !לגניא ,יעה --

 ?ןייש ױזַא ןעגניז טנרעלעגסיוא ךיז

 טָאה -- !לוש רעסיורג רעד ןיא ,יקצעינעמַאק ,ןזח-טָאטש םעד ייב --

 יו ,טײקצלָאטש ַא טימ רעפטנע ס'עמַאמ ןיימ ןעגנולקענּפָא רעטסניפ רעד ןיא

 ,ערעּפָא רעד ןיא טויבעד ןיימ טקידנערַאפ סָאװ:רָאנ טלָאװ ךיא

 -כרוד ןדיא ךיז ןבָאה -- !רעדנואוו ןייק טשינ ? ןיקצעינעמַאק ייב --

 ! ררושמ ַא -- .טדערעג

 רעד ןיא טגערפעגכָאנ תולוק ךיז ןבָאה -- ? עלעגניא ,וטסיב סעמעוו --

 .רעטסניפ

 ,ס'רעריקורב םעד רתלַא .ס'רתלַא ןיב ךיא --

 ,טּפַאכעגרעטנוא עמַאמ יד טָאה -- ס'ארוק-לעב םעד

 .ןָאטעג למרומ ַא דיא ַא טָאה -- ? ס'רתלַא --



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 186

 םעד ןבָאה סָאװ ,ןָאגַאװ רעזנוא ןיא ןדיא ןענופעג דלַאב ךיז ןבָאה'ס

 ,טנעקעג טוג רעייז ןטַאט

 וצ ןטסטנעָאנ םוצ ןסעזעג זיא סָאװ ,ןכש רעד טָאה -- !ןדיא ,יעה ---

 טימ ָאד ןבָאה רימ ןעמעוו טשינרָאג ךָאד ןסייוו רימ --- .טציהעג ךיז ,זנוא

 גנַאלרעד ,ונַא !לטַאי ,יעה ?ךיז רימ ןעידונ עשז-סָאװ !ררושמ ַא !זנוא

 סעּפע ךָאנ טסנעק !קיּפוּפ םייב ּפוצ ַא ןבעג לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע !סעּפע

 ? ךעלעדיל עשידיא יד ןופ

 ,טסיירד טרעפטנעעג ךיא בָאה -- !ןעק ךיא ,עי --

 ,טומ ןבעגעגוצ רימ טָאה "יירעררושמ; ןיימ טימ ךיז ןסיורג ס'עמַאמ ןיימ

 רימ ייב ךיז טָאה -- רעטַאעט ןשידיא ןופ ךעלדיל ךס ַא ןעק ךיא --

 ,טּפַאכעגסױרַא

 ,ךיוא רעטַאעט ןיא ןעגנוזעג ןיוש טָאה עקמייח ןיימ .רעטַאעט ןופ ,עי --

 ,םינּפ ןפיוא קורדסיוא ןדעי ס'עמַאמ ןיימ קידנענעק -- .רעליּפש ע'תמא טימ

 זַא ,טניימעג יאדװַא טסָאה :טנעײלעגרעטנורַא רעטסניפ רעד ןיא ךיא בָאה

 ואוו טסואוועג טייצ עצנַאג יד רעבָא טָאה עמַאמ ןייד ? עקמייח ,דוס ַא זיא'ס

 ,רעטַאעט ןיא --- הבישי רעד ןופ טונימ עיירפ עדעי ,ןטנװָא עצנַאג ּפָא טסגיל וד

 ,סױש ריא ןיא רעפיט םינּפ ןיימ ןבָארגעגנײא בָאה ךיא .רעליּפש יד טימ

 טָאה יז ןוא ןעמַאמ רעד טרַאנעגּפָא בָאה ךיא סָאװ ,הּפרח ןופ טיור םינּפ ןיימ

 "יא רימ ןבָאה רָאה עניימ קידנטעלג טנעה עטרַאצ עריא רעבָא ,טסואוועג

 ,רעבָא ןטַאט םעד רַאפ .רימ ףיוא לביארַאפ ןייק טשינ טָאה יז זַא ,טגייצרעב

 ןצרַאה ןפיוא רעגנירג ךס ַא ןרָאװעג רימ זיא'ס .רענייב יד ןטיה ךיא ףרַאד

 ,עלעגניא ,סעּפע גניז --- : רימ ייב ןטעבעג ךיז ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ

 ןָאטעג ּפַאט ַא רימ טָאה עמַאמ יד .תורצ ערעזנוא לסיבַא ןסעגרַאפ רימָאל

 : רימ וצ ןָאטעג עשטּפעש ַא יז טָאה ,ץיה ןייק טליפרעד טשינ ,ןרעטש םעד

 !גניז ,עקמייח ,גניז ---

 טרעצנַאק רעטשרע ןיימ

 קידנציז ןבעגעגּפָא ךיא בָאה םוקילבוּפ ַא רַאפ טרעצנָאק ןטשרע ןיימ

 יו ,ןָאגַאװ ?םענרַאװָאטא ַא ןיא ,ליד ןטלַאק םעד ףיוא רעטסניפ רעד ןיא

 ,דנַאלסור ןיא ואוו-ץעגרע געוו ןפיוא -- ענדָארג ןופ "ץעינעשזעבא ַא

 עשיאערבעה :רעדיל רַאוטרעּפער ןצנַאג ןיימ ןעגנוזעגסיוא בָאה ךיא
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 "עט ןשידיא ןופ עשיסור ןוא עשידיא ;לוש ןופ עשינזח ;"ןקותמ-רדח. ןופ

 ןבָאה רימ ,רוביצב רימ טימ ןעגנוזעגטימ עלַא ןבָאה םינוגינ עטנַאקַאב ,רעטַא

 ןגָאט ןעמונעג טָאה סע ןעו .רעבירַא זיא טכַאנ יד ױזַא יו טליפעג טשינ

 ןיימ ףיוא ּפָאק ןטימ ,רעטּפעשעגסיױא ןַא ןפָאלשעגנייא ךיא ןיב ,ןסיורד ןיא

 ,...סיוש ס'עמַאמ

 ןביוהעגנָא טָאה'מ ,ןטיבעג ןצנַאגניא ךיז טָאה ןָאגַאװ ןיא ןעזנָא רעזנוא |

 ַא טימ רעוו ,ןטייז עלַא ןופ ןעזעגוצ זנוא טָאה ןעמ ,זנוא םורַא *ןעידַאּפ,

 ןענייז רימ .רימ רַאפ דַאלָאקָאש לקיטש ַא ,ןע'לחר רַאפ עקרעקוצ ַא ,טכורפ

 ךיוא זיא ץַאלּפ לקיטש רעזנוא וליפַא .ןָאגַאװ ןופ ?םיסחוימ, יד ןרָאװעג

 ,רעגנע לסיבַא טּפוטשעגפיונוצ ךיז זנוא םורַא טָאה ןעמ .ןרָאװעג רעמַארעג

 ןופ ןעלמיה יד ןיא טבעוושעג טָאה עמַאמ יד ,רעמעװקַאב ןכַאמ וצ זנוא ידכב

 סעינַאװעשטניװ ןוא ןטנעמילּפמָאק יד ןופ ןטכיולעג טָאה םינּפ ריא ; תחנ

 ,ןובשח ןיימ ףיוא

 ןדיא יד ןצ טכיירגרעד *םור; ןיימ ןיוש טָאה לעטשּפָא-רעסַאװ םעד ייב

 לָאז ךיא ,ןטייז עלַא ןופ טּפעלשעג ךימ טָאה ןעמ .סענָאגַאװ ערעדנַא יד ןופ

 בָאה ךיא .,ךיוא ייז רַאפ ןעגניז ןוא סענָאגַאװ ערעייז ןיא עקערטש ַא ןרָאפּפָא

 ןע'לחר טימ ןעמַאמ רעד ןזָאלוצרעביא טַאהעג ארומ בָאה'כ ,טלקנעוװקעג ךיז

 ,עקמייח ,ייג --- :ןסייהעג רימ טָאה ןילַא עמַאמ יד .טונימ ַא ףיוא וליפַא

 -עצ ךיוא ךיז ייז ןלָאז .הווצמ עסיורג ַא ןענידרַאפ טסעװ .ןדיא יד רַאפ גניז

 ,עילָאד ערעטסניפ רעייז ןסעגרַאפ ןוא לסיבַא ןעיירטש

 -ָאגַאװ ערעדנַא יד ןיא ןדיא יד טימ ןעגנערברַאפ וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 טָאה םלוע רעד -- ןַאדשזַאק רעקימָאק םעד טמירקעגכָאנ ,ןעגנוזעג ;סענ

 ךיז בָאה ךיא .תועונת עניימ ןופ ןוא ןציוו יד ןופ רעטכעלעג ןופ טכייקעג

 -עלקעג ךיא בָאה *סעקנַאטסולָאּפ, יד ייב ,רָאיטקַא רע'תמא ןַא יו טליפרעד

 "רעד ןיימ .רָאילָארטסַאג *רענלָאּפ , ַא יו ןרעדנַא םוצ ןָאגַאװ ןייא ןופ טרעט

 ךימ .?עינעשזָאלָאּפ; ענעגייא רעזנוא ןסעגרַאפ וצ טכַאמעג רימ טָאה גלָאפ

 טּפעלשרַאפ ןוא ןבירטרַאפ ןרעו רימ סָאװ סָאד טרעמיקעג טשינ רעמ טָאה

 רָאיטקַא ןַא ןיב ןיא : טכיירגרעד סניימ בָאה ךיא .טלעוו רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא

 ...ָאװַארב רימ טשטַאּפ ןעמ ןוא
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 "עג ןענייז רעגנעל ץלַא ,ןגיוצעג ךיז טָאה עזייר רעזנוא רעגנעל סָאװ

 -עגסיוא שממ רימ ןבָאה עזייר רעד ןופ ביױהנָא ןיא .ןלעטשּפָא ערעזנוא ןרָאװ

 רעד זיא ,גנַאל ױזַא ךיז ןּפעלש ןופ רעבָא ; *סעקוָאנַאטסָא; יד ףיוא טקוק

 ,טציירעצ ןוא קידלודעגמוא ,דימ ןרָאװעג םלוע

 ; טכַאנ עצנַאג ַא טרַאװעג רימ ןבָאה *סעקנַאטסולָאּפ, יד ןופ םענייא ףיוא

 -רעד רימ סָאװ ,רַאפרעד זיא סָאד .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ןוא ןענַאטשעג

 -ץלַא; יד ןופ טּפַאכעגפױא ךיא בָאה ,טָאטש רעסיורג ַא וצ ךיז ןרעטנענ

 ןעמונרַאפ ןענַאב יד ןענייז טייצ-המחלמ .טרָאּפסנַארט רעזנוא ןופ "רעסייוו

 -ילכ ערעייז ןוא רעטילימ טימ : ןענייז רימ יו ןרישזַאסַאּפ ערעקיטכיוו טימ

 וצ "רשיה-ךרדא םעד ןטערטּפָא ךיוא ; ןטרַאװרעביא רימ ןזומ רַאפרעד ,ןיז

 ."סעצנעשזעב; יװ רעמ טינ ךָאד ןענייז רימ .ןגוצ-רישזַאסַאּפ-סערּפסקע יד

 .ייןעמוק טעװ חישמ זיב וליפַא ,דלעפ ןעיירפ ןפיוא ןטרַאװ ןגעמ רימ

 זיא סע ןעמעוו ייב .רעקינייוו ץלַא ןרָאװעג זיא ןָאגַאװ ןיא טנַאיװָארּפ רעד

 קיצרַאה-טיירב ױזַא ןעוועג טשינ ןיוש זיא ,ןעייק וצ סעּפע ןבילברַאפ ךָאנ

 ;"היסהרפב; ןסע וצ טרעהעגפיוא טָאה ןעמ ,ןכוזרַאפ וצ סעּפע ןגָאלשרָאפ טימ

 ?ןײרַא םינּפ ןיא ןשטנעמ עקירעגנוה ןסע וצ ץרַאה סָאד ןבָאה ןעמ ןעק יו

 "עג טָאה עמַאמ יד סָאװ רַאפרעד יצ .גרַאװנסע ןבילבעגרעביא ָאי זיא זנוא

 ןביילב לָאז סע ידכ ,ןסיב ןקירעביא ןַא ךיז ןענוגרַאפ טשינ ,ךיז ןופ טרָאּפש

 ןעמ סָאװ --- ײרעשַאנ ןוא זייּפש יד רעדָא ,העש רעשיטירק ַא ןיא זנוא רַאפ

 ןיימ ןעו ןטרעצנָאק עניימ ךָאנ סענעשעק יד ןיא טּפוטשעגניײרַא רימ טָאה

 רעזנוא וצ טרעייטשעגייב טָאה --- ןבעג וצ סָאװ טַאהעג ךָאנ טָאה םוקילבוּפ

 ןרָאװעג זיא עמַאמ ןיימ ןוא טיירדעגרעביא ךיז טָאה עלעדער סָאד ,"סַאּפַאז;

 וצ קלח ַא טפוטשעגרעטנוא ךיוא ןוא טעמרָאקעג זנוא טָאה יז ,ןירעלייט יד

 | .ןָאגַאװ ןיא רעדניק עקירעגנוה ערעדנַא יד

 וצ ןבױהעגנָא טָאה ןוא "למור, םוצ טליּפשעגוצ ךיוא טָאה רעטעוו רעד

 ןבָאה טורשרַאמ רעזנוא ףיוא רעדלעוו ןוא רעדלעפ עטסוּפ יד .קיטש ןעוװַארּפ

 -ירק ןרָאװעג זיא עגַאל רעזנוא .רעטניוו ןקידנעמוקנָא ןטימ טקעמשעג ןיוש

 ןוא ּפירכ ַא טימ טסוהעגרעטנוא ןבָאה רעדניק יד .העש וצ העש ןופ רעשיט

 ןגָארקעג :ייברַאפ ןרָאװעג זיא ע'לחר רעזנוא *!ןסע; : ןרָאי יד ןעגנַאגרעד

 ןוא ענערױלרַאפ ןגעלעג ןענייז רימ .רעייפ ַא יו טנערבעג ןוא ץיה עכיוה

 .ףוס ןפיוא טרַאװעג
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 קסנימ

 -עגפיוא זנוא טָאה ןטייוצ ןיא ןָאגַאװ ןייא ןופ סיוטש רעקרַאטש ַא

 ןגָארטרעד ךיז טָאה ןסיורד ןופ ,ןבילבעג ןייטש זיא ןַאב יד ןוא טלסיירט

 ךיוא ןענייז סָאד זַא ,טניימעג רימ ןבָאה הליחתכל .ןושל עשידיא סָאד זנוא וצ

 קידנקורעצ .זנוא ןופ רעירפ לסיבַא ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,"סעצנעשזעב;

 "עג ןענייז סענָאגַאװ יִד סיוא-גנעל :םמותשנ ןבילבעג רימ ןענייז ןריט יד

 טימ ,טנעה יד ףיוא סעקישָאק עסיורג טימ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיא ןענַאטש

 :זנוא וצ ןגירשעגניײרַא ןוא סעקיניישט

 ?ןדיא ןענייז ןענַאװ ןופ ---

 ,טרעפטנעעגּפָא תולוק ערעזנוא ןבָאה -- !ענדָארג ןופ ,ענדָארג ןופ --

 ,ןעמונעגפיוא זנוא ןעמ טָאה -- !םכילע םולש !ןדיא ,םכילע םולש --

 ? רימ ןענייז ואוו --

 ,קסנימ ןיא --

 ? קטנימ ןיא --

 ,קסנימ ןיא ,ָאי --

 ? טנייה זיא גָאט ַא רַאפ סָאװ --

 ? ךייא ןעמ טריפ ןיהואוו ....תבש"ברע ...קיטיירפ --

 ! תורצ ןופ ןסיוו ױזַא ןלָאז רימ --

 | !טלעו רענעי ףיוא --
 ןעמ טָאה -- !ןטעליב-ןַאב ערעזנוא ןקוקוצנָא ןסעגרַאפ ןבָאה רימ --

 | ,טלציוועג ךיז

 ?ןסע טליוו ריא --

 .טּפַאכעגרעטנורַא ךיז ןבָאה רענעמ יד -- ...!ןסע ,יוא ...?ןסע --

 ןעיורפ יד .זייּפש טלייטעגסיוא ןבָאה ןדיא רעקסנימ יד ןוא סענָאגַאװ יד ןופ

 טימ ,רעסַאװ עסייה סָאד ןוא *קָאטַאיּפיק , סעקיניישט יד ןופ ןסָאגעגנָא ןבָאה

 טייצ רעד ךרוד ."םיקומיציןייא יו טקעמשעג טָאה ,טירברַאפ ייט עלעסיבַא

 ,םינמחר-ינב רעקסנימ יד טימ .סעומש ַא טּפַאכעג ןעמ טָאה

 ?יײברַאפ ןרָאפ רימ זַא טסואוורעד ךיז ריא טָאה ןענַאװ ןופ ---

 ,ךָאו ַא רעבירַא ןופ ןל"אמייק ַא ױזַא ןיוש ךיז ןּפעלש רימ --

 ,דיא-תרוצ ןייק ןעזעגנָא טינ רימ ןבָאה געוװ ןצנַאג םעד --
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 -סיױרַא טימ טרָאּפסנַארט רעקיצנייא רעד טייז ריא ,ריא טניימ סָאװ --

 ,טרעלקרעד רעקסנימ יד ןבָאה -- ?ןדיא עטקישעג

 ! תולג ןיא ךָאד זיא'מ --

 ,םיבושי עשילױּפ-שיסור עלַא ןופ ןדיא יד טביירטימ --

 .ןענעק רימ סָאװ טימ ןפלעה רימ ןוא ןענָאלַאשע יד ּפָא ןטרַאװ רימ ---

 | !ןדיא ךיוא ךָאד ןענייז רימ ---

 -ַאק רעייז זַא ,הרושב ַא טגָאזעגנָא ךיוא זנוא ןבָאה ןדיא רעקסנימ יד

 ךיז ןענייז םיתב"ילעב ע'בושח ןופ עיצַאגעלעד ַא ןופ שארב רעניבַאר רענָאיז

 טעװ הליהק יד .קסנימ ןיא ןביילברַאפ לָאז טרָאּטסנַארט רעזנוא זַא ,לדתשמ

 רעד ןענַאװ זיב ."סעצנעשזעב; יד רַאפ תוירחַא עצנַאג יד ךיז ףיוא ןעמענ

 ייב ץלעוּפ ךָאנ ןעק'מ ןוא ,עטַאט ַא טָאג זיא ,רעטייוו ןריר ךיז טעװ ןָאלַאשע

 עשידיא ןיא ןבעגרעביא זנוא לָאז רע זַא טנַאדנעמָאק-טָאטש רעקסנימ םעד

 | .טנעה

 ערעייז וצ טרעהעגוצ ךיז ,םלוע ןשיװצ טיײרדעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 -עב; יד ןשיווצ טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה רעטלע ןיימ ןיא ךעלגניא .ןסעומש

 רימ זיא טציא ,רימ ןופ ןזעוו ןייק טכַאמעג טשינ אקווד ןבָאה ייז ."סעצנעשז

 ...טקעמשעג טשינ ייז ןבָאה ןובשח ןיימ ףיוא ןעגנַאזעג-ביול יד זַא רָאלק

 רענעמ עקינייא .טלכיימשעג ןוא טקוקַאב ךימ ןבָאה ןעמַאד רעקסנימ יד

 ךיא ןעמעוו טימ ,ןיב ךיא רעװ טגערפעגסיוא ךימ ,רימ וצ ןעמוקעגוצ ןענייז

 : טרעדנואוועג ךימ טָאה'ס .םינּפ סָאד טעלגעג ,לקעב ןיא טּפינקעג רימ ,רָאפ

 יג ?ןדיא רעקסנימ יד דצמ רימ וצ טייקכעלטרעצ ַאזַא םיצולּפ סעּפע סָאװ

 טקױּפעצ ןבָאה ןיש ןלָאז "סעצנעשזעב, עקידנזיירטימ עניימ זַא ,סייוו

 -שטעטַאטס ןיימ ,טנַאלַאט ןיימ למיה ןזיב טביולעג .געוו ןפיוא גלָאפרעד ןיימ

 .ןטרעצנָאק עניימ טימ ןטלַאהרעד ןבעל םייב טושּפ ייז בָאה ךיא זַא ,טייקענ

 "מוא רעייז טליפרעד ךיז ךיא בָאה ןעגנַאזעג-ביול ןוא ןטנעמילּפמָאק יד ןופ

 .ןעמַאמ רעד וצ ןָאגַאװ רעזנוא ןיא ןכָארקעגקירוצ ךיא ןיב ; םעווקַאב

 ,עסיורג עריא :עקניסַאלב ַא סמערָא עריא ןיא ןגעלעג ךעבענ זיא ע'לחר

 טקוקעג טָאה יז .סענרעטמַאל ייווצ יו טעשטשילבעג ןבָאה ןגיוא .עצרַאװש

 טָאה'ס !ךימ עװעטַאר ,לרעדורב ,עקמייח :טעבעג ליפיוזַא טימ רימ ףיוא

 ךיז ידכ ,ןּפיל יד ןסיברַאפ בָאה ךיא זַא ,ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ ױזַא רימ

 ןוא רעגרָאזרַאפ רעייז ,רימ רַאפ סע טסַאּפ יו ,לוק ןפיוא ןענייוועצ וצ טשינ

 | | : יי ? רעצישַאב
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 ןריט ענעפָא יד וצ ןעמוקעגוצ זיא ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ,דיא ַא

 קידנור ,ץרַאװש ַא טימ ,סקואוו ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא רע .ןָאגַאװ רעזנוא ןופ

 ךיא זַא ,ןזיװעגנָא רימ רע טָאה רעגניפ ַא טימ .םינּפ ןייז םורַא עלעדרעב

 טקוקעגנָא ךיא בָאה ,גיוא ןופ רערט ַא קידנשיװּפָא ,םיא וצ ןעמוקוצ לָאז

 ,ןדיא ןדמערפ םעד

 ףיוא רעטרעוו טכוזעג דיא רעד טָאה -- ? עלעגניא ,ךיד ןעמ טפור יוו ---

 ,סעומש םעד ןביוהוצנָא

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז ךיא בָאה --- קינָאלבַאי םייח ,םייח --

 ןיימ טקירד רע -- !םכילע םולש .סעכענ המלש ,המלש סייה ךיא --

 ןייז ןיא לטנעה ןיימ קידנטלַאה טייקשימייה ַא ליפ ךיא .רענייז ןיא לטנעה

 עטעילָאזַאמרַאפ ס'נטַאט םעד רימ טנָאמרעד סע ;טנַאה רעטעילָאזַאמרַאפ

 | ...טנעה

 ,לוק ןיא תונמחר טימ טגערפעג דיא רעד טָאה --- ? עמַאמ ןייד זיא סָאד --

 .ע'ילחר לרעטסעווש ןיימ ןוא ,קינָאלבַאי האל-עוויר ,עמַאמ ןיימ ,עי --

 יד .המשנ עבלַאה ַא -- גניליווצ ַא ןופ זיא יז ; עקניכַאװש ַא ,קנַארק זיא יז

 ...קנַארק רעייז זיא יז ,ץיה טָאה יז ,טשינ טסע יז ,ןברָאטשעג זיא עטייווצ

 וצ טשינ ןטלַאהעגנייא םיוק ךיז בָאה ךיא ;טקיטשעג ךימ ןבָאה ןרערט יד

 - ,ןענייוו

 רעד טָאה -- ?עקמייח ,םיהַא רימ וצ ןייג טלָאװעג רשפא טסלָאװ --

 ןופ רעטלע לסיבַא ,לדנוז ַא בָאה ךיא -- .טסיירד טשינ טדערעגסױרַא דיא

 ,םידיגנ יד ןופ טשינ ןענייז רימ ....יורפ ןיימ ,..רבח ַא ןבָאה טסעוו ,ריד

 ...רעבָא

 ןופ ןעמענקעװַא ךימ ןעמוקעג זיא דיא רעד :ןלַאפַאב ךימ זיא קערש ַא

 ןיימ ןענַאטשרַאפ ,סיוא טזייוו ,טָאה המלש 'ר ... ןע'לחר ןופ ,ןעמַאמ רעד

 ,טקיאורַאב דלַאב ךימ ןוא תועט

 ?ןעד סָאװ ,דניק ,ךיוא עמַאמ ןייד --

 | : | ? ןע'לחר --
 ,רָאטקָאד ַא ןפור ןלעװ רימ ,קנַארק ךעבענ זיא יז !ןע'לחר ,יאדוװַא ---

 ערעייא ןעמענרעטנורַא ןיוש ןעמ ףרַאד ,ָאי בוא ...ןיוש טעוװ עקשַאב ןיימ

 ןיוש ךייא ךיא לעװ ,ערעדנַא יד טימ ןכַאמ טשינ ךיז לָאז סע סָאװ ...ןכַאז

 ,ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןיימ טימ םייהַא רימ וצ ןעמענ

 ףיוא ןלעטש טלָאװעג טשינ ךיא בָאה -- ןעמַאמ רעד ןגערפ לעוו'כ ---
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 טזייו ,טָאה יז .ןגעקטנַא סולשַאב ריא ןגָארטעג זנוא טָאה עמַאמ יד .ךיז

 | י .סעומש ןצנַאג רעזנוא טרעהעגסיוא ,סיוא

 -ךאלמ ַא זיא דיא רעד !םוק -- .טגָאזעג יז טָאה --- עקמייח עי --

 ןעמענ ןיוש רימָאל ...!חישמד ךאלמ ַא ...ייברַאפ זיא ע'לחר ,,.!חישמ

 | ,ןכַאז יד

 -עג ןבָאה ךיא ןוא רע .ןָאגַאװ ןפיוא ןכָארקעגפױרַא זיא סעכענ המלש 'ר = |

 עכעלטע ןעמוקעגוצ ןענייז ןריט יד וצ .ןכַאז ערעזנוא ןּפעלשרעטנורַא ןעמונ

 טימ ןעמַאמ רעד ןפלָאהעגרעטנורַא ןבָאה ייז ,ןדיא רעקסנימ ,ןדיא רענדָארג

 ןיא ןוא ןרעזנוא שזַאגַאב םוצ טנַאה ַא טגיילעגוצ ,סמערָא יד ןיא ןע'לחר

 זנוא ןופ רעדעי .ןטנוא ןופ ןענַאטשעג ןיוש רימ ןענייז ןטונימ עטלייצעג

 ןכַאמ רימ זַא ,קידנלַאפפיוא-וצ ןרעוװ טשינ לָאז סע ידכ ,סעּפע ןעמונעג טָאה

 'ר ןעגנַאגעגכָאנ רימ ןענייז זייווקיצנייא ...טרָאּפסנַארט ןופ "רביוא ַא

 .עיצנַאטס טייז רענעי ףיוא ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןייז וצ ן'המלש

 ַא טגײלעגפױרַא טָאה רע ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא "ץעינעשזעב,, רענדָארג ַא

 -עמשז, ַא טּפפטטשעגנײרַא רימ רעטייווצ רעד טימ ןוא עציײלּפ ןיימ ףיוא טנַאה

 : רעיוא ןיא טמורעגניײרַא רימ רע טָאה לכיימש ַא טימ .טלעג-ריּפַאּפ טימ "עינ

 .+.טגיילעגפיונוצ עלַא ךיז ןבָאה רימ ,עקמייח ,ןעגניז ןייד רַאפ --

 ןיא ןָאטעג-ץילב ַא רימ טָאה -- ? רימ רַאפ ? טלעג ? טגיילעגפיונוצ --

 טײלעמערָא רַאפ עלײשטַאפ ַא ןיא ןביילקפיונוצ טגעלפ עטַאט רעד .חומ

 .ןעמענ טלָאװעג טשינ ןוא טקנַאדעג בָאה ךיא .תובדנ

 רעד ןיא טלעג סָאד טּפוטשעג רימ רע טָאה !םענ ,עקמייח ,םענ --

 הצרי םא ,לעװ ךיא ןעוו .ןעמוקצונוצ ךייא טעוו'ס .טנידרַאפ סע טסָאה .טנַאה

 רַאפ סָאװ ץרתלַא 'ר ןלייצרעד ךיא לעװ ,ענדָארג ןייק ןעמוקקירוצ ,םשה

 !טנוזעג טייז ,טגָאמרַאפ רע לטַאי רעייט ַא

 טָאה טלעג"ריּפַאּפ סָאד ןוא ןעמַאמ רעד ןגָאירעד וצ ןכָאלעגכָאנ ןיב ךיא

 טייז -- :ןעירשעגכָאנ זנוא ןעמ טָאה ןטייז עלַא ןופ ,טנַאה ןיימ טירבעג

 : ! ענדָארג ןיא קירוצ בורקב ןעז ךיז רימָאל !טנוזעג טייז ,טנוזעג

 המלש 'ר .ןעמַאמ רעד ןבעל ןגָאװ ןפיוא טּפַאכעגפױרַא ךיז בָאה ךיא

 ןופ טצעזעגקעװַא ךיז ,ערדלָאק רעטלַא ןַא טימ טקעדעגנייא טוג זנוא טָאה

 רעביא טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא -- לדרעפ סָאד ןָאטעג ץימש ַא ,טנרָאפ

 -ריּפַאּפ סָאד ןטלַאהעג ץלַא בָאה ךיא .םייהַא ן'המלש 'ר וצ ןסַאג רעקסנימ יד



 193 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא) / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -ַאב ןוא ןרילרַאפ וצ סע טַאהעג ארומ בָאה'כ ;טנַאה רעד ןיא ףייטש טלעג
 ,ןעמַאמ רעד ןבעג וצ סע ןסָאלש

 !ַאנ !קוק -- ןבעגעג עקרוטש ןטכייל ַא ריא ךיא בָאה -- עמַאמ --
 טנַאה ןיימ ןיא ןטָאנקנַאב עשיסור עטרילָאק יד טקוקעגנָא טָאה עמַאמ יד
 :ןגיױא רָאּפ ַא רימ ףיוא טצָאלגעגסיוא ןוא

 -רַאפ ַא !רימ זיא יו !ןעמונעג סע וטסָאה ואוו ,עקמייח !טלעג --
 ...!ןגעמ

 ןיימ רַאפ ךיז ןשיוצ ןבילקעגנעמַאװצ סע ןבָאה ןדיא רענדָארג יד --
 ,ןקיאורַאב טריבורּפ יז ךיא בָאה -- ןעמענ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .ןעגניז
 ,טנַאה ןיא טּפוטשעגנײרַא דלַאװעג טימ רימ סע טָאה'מ --

 -- !ןבעל ןיימ וצ זיא ייוו ?הבדנ ַא ?הבצק !טגײלעגנעמַאזוצ ךיז --

 ,ןגיוא יד ןיא טלעטשעג ריא ךיז ןבָאה ןרערט

 בָאה -- הבציק ןייק טשינ זיא'ס .הבדנ ןייק טשינ זיא'ס ,עמַאמ ,ןיינ--
 רשכ ,עמַאמ ,טנידרַאפ סע בָאה ךיא .טלעג סָאד םענ -- .טריטסעטָארּפ ךיא
 ,טנידרַאפ

 עקװַארַאמַאק רעיינ ףיוא

 ,"דזעיָאּפ רענרַאװָאט; רעד יװ טקנוּפ טּפעלשעג ךיז טָאה דרעפ סָאד
 רעטלַא רעד ןענָאמרעד סָאד ,"ןעָאיװע ס'המלש 'ר ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס
 ,ןדניצ-טכיל ייב ןיוש ןטלַאה ןעיורפ עשידיא -- תבש-ברע זיא'ס זַא ,עּפַאקשי
 -גרַאב -- זיא שזַאנַאב רעזנוא טימ ןעמַאזוצ ןרישזַאסַאּפ ריפ ןופ אשמ יד
 טשינ ןיוש זיא סָאד -- ףױרַא-גרַאב רעקסנימ רעבָא .ּפָארַא-גרַאב יוװ ּפָארַא
 טּפעלשעגיײיברַאפ ױזַא ךיז ןבָאה רימ .תוחוכ ס'עּפַאקש רעד רַאפ ןעוועג
 -ַאכַאז זיא סָאד : ןסיוו טזָאלעג זנוא טָאה המלש 'ר ןוא ןסַאג ענייש ,עטיירב
 -רַאפ ןענייז רימ ,קסנימ ןופ ןסַאג-טּפיוה יד --- יקסרָאטַאנרעבוג ,יקסוועיר
 ןסיורג םעד יײברַאפ ,ּפָארַא-גרַאב טזָאלעג ךיז ,קרַאמ ןטלַא םעד ןרָאפעגייב
 -ַאמָאק רעיינ רעד וצ ןעמוקוצ ןיוש רימ ןלעוװ דלַאב ,דלַאב, .שרדמה-תיב
 רעד וצ גרַאב ןטצעל םעד ייב .טסיירטעג זנוא המלש 'ר טָאה ,"?עקווָאר
 זיא המלש 'ר .טעכריפעגרעטנוא ענשזַאװ ץנַאג סוס רעד טָאה עקווָארַאמָאק
 יד טימ גרַאב ןפיוא טעּפַארדעג ךיז טָאה דרעפ סָאד .ןגָאװ ןופ רעטנורַא
 ,רעבָאה עלעסיבַא ךָאנ לַאטש ןייז וצ ןגיוצעג ןיוש םיא טָאה'ס .תוחוכ עטצעל
 ,ךיוא רעסַאװ לרעמע ןַא עקַאט ןוא ייה עינעמשז ַא
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 עצנַאג יד ,?עקווָארַאמָאקע ןעמָאנ ןטימ טנגעג ַא ךָאנ ןעוועג זיא קסנימ ןיא

 יד ןעמ טָאה רַאפרעד .,ןעיובפיוא ןיא ןטלַאהעג טשרע ךיז טָאה טנגעג עיינ

 .?עקווָארַאמָאק עיינק ןפורעג טנגעג עיינ

 "עג ןיוש טָאה ,ךעלביטש יד ןופ רענייא וצ ןרָאפעגוצ ןענייז רימ ןעוו

 ךעלמעלפ יד טנײשעגסױרַא ןיוש ןבָאה רעטסנעפ ךס ַא ןופ ,ןסיורד ןיא טלקנוט

 "יירד יד ןיא יורפ ַא טרַאװעג ןיוש טָאה עלעקזייה רעד ייב .טכיל-תבש ןופ

 ןייז וצ טגָאזעג סעּפע טָאה המלש 'ר .ןצרעפ רָאי ַא ןופ לגניא ַא ןוא רעקיס

 יורפ יד .ןפיול ץעגרע טזָאלעג דלַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,לגניא םעד וצ ןוא יורפ

 ןופ טרעווילגרַאפ יו ןעוועג ןיוש זיא עמַאמ יד ,ןגָאװ םוצ ןפָאלעגוצ זיא

 .עזייר עצנַאג יד טנעה יד ףיוא ןע'לחר ןטלַאה

 יורפ יד טָאה -- בוטש ןיא ןיירַא לענש טמוק ןוא דניק סָאד רימ טיג --

 ןיוש טעװ המלש ןיימ .עשַאב ןיב ךיא -- .ןעמַאמ רעד וצ טעדנעוועג ךיז

 ,ןכַאז יד ןעמענניײרַא

 "וט ןוא טנעה ס'עמַאמ רעד ןופ ןע'לחר ןעמונעגסױרַא יז טָאה קידנדייר

 המלש 'ר .בוטש ןיא ןּפָאלעגניײרַא יז זיא ךיז וצ דניק עקנַארק סָאד קידנעיל

 םיױק ךיז טָאה יז .ןגָאװ ןופ ןעמַאמ רעד ןפלָאהעגרעטנורַא ןבָאה ךיא ןוא

 ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג

 ,טגָאזעג המלש 'ר טָאה --- !רָאטקָאד ןכָאנ ןּפָאלעג זיא לדוד ןיימ ---

 ,טנוזעג ןייז טעוו דניק סָאד ,ןפלעה טעװ טָאג --

 ףע'לחר ןָאטעגסיױא לייוורעד טָאה עשַאב .בוטש ןיא ןיײרַא ןענייז רימ

 ןוא עמַאמ יד .ריא םורַא ןערָאּפ ןעמונעג ךיז ןוא טעב ןפיוא טגײלעגקעװַא יז

 המלש 'ר .םידגב-רעביוא ערעזנוא ןּפעלשרעטנורַא ןעמונעג ךיוא ןבָאה ךיא

 ,ןפלעה טלָאװעג םיא בָאה ךיא .ןכַאז ערעזנוא טּפעלשעגנײרַא לייוורעד טָאה

 .טזָאלעג טשינ רע טָאה

 טעװ רע .ןפלעה רימ טעװ ל'דוד .קעװַא ךיז ץעז ,דניק ,ּפָא ךיז ור ---

 דרעפ סָאד ןענַאּפשסױא ךיוא ןיוש טעװ רע .רָאטקָאד ןטימ קירוצ ןייז דלַאב

 ,לַאטש ןיא ןלעטשנײרַא םיא ןוא

 ריפ ןופ ןענַאטשַאב זיא עלעביטש סָאד .טקוקעגמורַא ךיז בָאה ךיא

 סעניװעלָאּפ טימ ןטָאשַאב ןעוועג זיא עגָאלדָאּפ יד .ךעל'מירדח עקיטכיצ

 ךימ טָאה טײקמערַאװ עביל ַא .תבש דובכל -- דמַאז ןלעג טימ ךיק יד ןוא

 ַא ןסעזעג זיא עמַאמ יד .טמעטָאעגּפָא רעיירפ בָאה ךיא ןוא ןעמונעגמורַא

 .זיא יז טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ טלָאװ יז יו ,ענעקָארשרעד
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 טָאה ,טנוזעג ןיימ ןוא סע'לחר רַאפ קערש יד ,ןעגנובעלרעביא עטצעל יד

 יד זַא ,טסואוועג ךיא בָאה גנורַאפרעד ןופ ,ריא ףיוא ןקריוו ןעמונעג טשרע

 ַא ןעוועג לָאמעלַא זיא ןרעטנימרעד וצ יז ןוא ן'שלח וצ עבט ַא טָאה עמַאמ

 ףיוא טייקכיילב רעד ןיא טנעקרעד ךיא בָאה ןעמָאטּפמיס יד ."הכלה ערעווש;

 ,יורפ רעד וצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא ,ןעמעטָא ןרעווש ריא ןופ ןוא םינּפ ריא

 -- :טגערפעג ןוא ,טריּפס ַאזַא טימ םינּפ סָאד ןע'לחר טשיװעג טָאה סָאװ

 ...ץשלח טייג יז ...עמַאמ ןיימ ?קיסע עלעסיבַא רשפא טָאה ריא

 -ביל ַא ןפרָאװעגוצ רימ ,ןעמַאמ רעד ףיוא קוק ַא ןפרָאװעג טָאה עשַאב

 ,קיסע טימ שַאלפ ַא טכַארבעגסױרַא ןוא ךיק ןיא ןפָאלעגנײרַא ,קילב ןכעל

 ףרַאד ןעמ סָאװ ןיוש סייוו ךיא --- .ןטעבעג ךיז ךיא בָאה -- רימ טיג --

 וצ ןעמונעגקירוצ ךיז ןוא שַאלּפ יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה עשַאב ,ןָאט

 טלעטשעגרעטנוא טשרעוצ ןוא קערָאק םעד טּפעלשעגסױרַא בָאה ךיא ,ןע'לחר

 לסיבַא ןעמוקעג זיא יז ןעוו .זָאנ ס'עמַאמ רעד רעטנוא קיסע ןטימ שַאלפ יד

 ךעלשּפיה ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,לכיטדזָאנ ןיימ טקנוטעגנייא ךיא בָאה ,ךיז וצ

 םעד ,ןרעטש םעד ,םינּפ ס'עמַאמ רעד טשיוועג ןוא קיסע םעד ןיא ,קיצומש

 ךיז ,ןגיוא יד טנפעעג טָאה עמַאמ יד .טרעטנימרעד יז בָאה ךיא זיב ,זלַאה

 ,טלעוו רעד ןיא ץעגרע זיא יז ואוו טסואוועג טשינ טלָאװ יז יו ,טקוקעגמורַא

 :ןטעבעג ךיז ןוא טשוקעג יז ,טנעה עדייב טימ ןעמונעגמורַא יז בָאה ךיא

 ןיא ןענייז רימ עז טסעװ ,ןפלעה טעװ טָאג ,ךיז קרַאטש ,עמַאמ --

 .ייןרעו טנוזעג טעװ ע'לחר .ןשטנעמ עטוג ןשיװצ ,בוטש רעמערַאוװ ַא

 יװ ,ןָאטעג לּפַאצ ַא שזַא עמַאמ יד ךיז טָאה ,ןעמָאנ סע'לחר ןענָאמרעד םייב

 טלָאװעג ךיז טָאה יז ,דנַאטשוצ סע'לחר ןיא טנָאמרעד טשרע ךיז טלָאװ יז

 ,לקנעב ןפיוא ןלַאפעגקירוצ יז זיא עטּפעשרעד ַא רעבָא ,טרָא ןופ ןביוהפיוא

 .טייהרעליטש טנייוועצ ךיז ןוא טנעה עדייב טימ םינּפ סָאד טקעדעגוצ טָאה יז

 ןייוו --- .רעטלפייווצרַאפ ַא טערָאטעג יז ךיא בָאה --- !עמַאמ ,עמַאמ --

 !עמַאמ ,טשינ

 ,לוק ס'עשַאב טרעהרעד ךיא בָאה -- דניק ,ןענייווסיוא ךיז יז לָאז --

 ןייד טסייה ױזַא יו .ןרעו רעגנירג ריא טעװ ,ןענייווסיוא ךיז טעוװ יז --

 ? דניק ,עמַאמ

 רימ .ע'לחר -- לרעטטעווש ןיימ .םייח ןעמ טפור ךימ .האל-עוויר --

 .ענדָארג ןופ "סעצנעשזעב: ןענייז

 -- .ןוגינ ַא טימ יו טמורבעגוצ עשַאב טָאה -- טוג ןיוש ,טוג ןיוש --
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 טוג יאדװַא טסיב .ןסע ןייג רימ ןלעוװ ךָאנרעד ...ןעמוק טעװ רָאטקָאד רעד

 | ?ַאה ,עקמייח ,טרעגנוהעגסיוא

 ַא טכַאמעג ךיא בָאה -- קירעגנוה טשינ ןיב ךיא .קנַאד ַא ,ןיינ --

 ךיא ןיב ץתמא רעד ןיא .טשינ ךיז טימַאב -- .,לעטשנָא םענשטעטַאטס

 ןקורט ַא ףיוא ןעוועג םיכסמ טלָאװ ךיא ןוא ףלָאװ ַא יו קירעגנוה ןעוועג

 ליומ ןיימ ןיא ךיא בָאה ,רעסַאװ לסיבַא ץוח ,ןָא ןטכענ ןופ .טיורב לקיטש

 | ,טַאהעג טשינרָאג

 ,רָאטקָאד םעד טײלגַאבנײרַא טָאה המלש 'ר ןוא ןפָאלעגנײרַא זיא ל'דוד

 ,ןע'לחר טימ ןעמונרַאפ ךיילג ךיז טָאה רע .טסירק רעקיטומטוג ,רערעטלע ןַא

 ןַא טימ טרעהעגוצ ךיז ,עקציײלּפ רעד ןיא טּפַאלקעג ,ץיה יד ןטסָאמעג ריא

 ,ןעמַאמ רעד ףיוא קילב ַא ןפרָאװעג עלייוו עלַא ןוא עלעצרעה ריא וצ רעיוא

 ןיש םיא טָאה ,סיוא טזייו סע יװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןוא רימ ףיוא

 ןענַאטשרַאפ טשינ בָאה ךיא .געוו ןפיוא עילָאד רעזנוא ןגעוו טלייצרעד לדוד

 סע טלַאה ןע'לחר טימ זַא ,טניימ ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ס'רָאטקָאד םעד יצ

 ,זנוא ףיוא תונמחר ןייז סיוא טקירד רע יצ ,לָאמש רָאג

 ןעשַאב ןבעגעג רָאטקָאד רעד טָאה ,ןרינעמַאזקע ןטימ ןרָאװעג קיטרַאפ

 סָאד ןקינײרוצּפָא ,ליוא-ןציר עלעסיבַא ,תישאר .ןָאט וצ סָאװ סעיצקורטסניא

 ערעסערג ַא רָאנ ,ןיצידעמ עבלעז יד טעיַארַאנ רע טָאה ייברעד .עלעגעמ

 עלעטסורב םוצ עצישטרָאג ַא ,ךיוא ןעמַאמ רעד רַאפ ןוא רימ רַאפ -- עיצרָאּפ

 רָאטקָאד רעד ךיז טָאה --- *עקניכַאװש ַא? ,עלעּפעק םוצ סערּפמָאק ןטלַאק ַא ןוא

 ;געװ ןופ ,ךעבענ ,טעשטומעגסיוא, ,שיסור ףיוא ןעמַאמ רעד וצ טעדנעוועג

 ,טייצ ןיא ןּפַאכרַאפ סע ןלעװ רימ רעבָא ,ךיוא ךעלעגנול יד לסיבַא טליקרַאפ

 טימ ןָא יז טעמרָאק טשרע ןגרָאמ .ןעורסיוא ,ןפָאלשסיױא טוג ךיז טעװ יז

 ."ןייז טנוזעג יז טעװ ,ךיוי עשרעניה עלעסיבַא

 ןרערט ןוא ןעגנונעדרָארַאפ ס'רָאטקָאד םעד טרעהעגסיוא טָאה עמַאמ יד

 ואוו ,רעטסייט םוצ טּפַאכעג ךיז טָאה יז ,ןגיוא עריא ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה

 סָאװ ,לבור רָאּפ יד טימ ןעמַאזצ "רצוא, ןטנידרַאפ ןיימ ןטלַאהעג טָאה יז

 ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה רָאטקָאד רעד .געוו ןפיוא ןבעגעגטימ זנוא טָאה עטַאט רעד

 !עטינצבק ,רעטסייט ןיא וטסכוז סָאװע :טגָאז רענייא יו ,טנַאה רעד טימ

 רע ..."רעכיז וטסגָאמרַאפ סָאד ? תורצ ענייד -- ןבעג רימ וטסנעק סָאװ

 םיא ,טקנַאדעגכָאנ םיא ןבָאה עלַא רימ ,טלעג ןייק ןעמענ טלָאװעג טשינ טָאה

 .קעװַא זיא רע ןוא טײלגַאבסױרַא
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 -ָאנ ןטשרע ריא ייב ןעמַאמ רעד ןפורעגנָא עשַאב טָאה -- האל-עוויר --

 ,רָאה יד וצ ךיז טמעק ,םורַא ךיז טשַאו טייג -- טניירפ ןטלַא ןַא יו ,ןעמ

 ...ןסע ןייג רימ ןלעװ דלַאב ,דלַאב !תבש זיא'ס ,ןשירפרעד ךיז ריא טעוװו

 טעװ ךָאנרעד ...ןדיא ןענייז רימ .,ןייג ןריולרַאפ טשינ טעוװ ריא ,האל"עוויר

 .ייןעז ןעמ

 "האופרע ס'רָאטקָאד םעד טכוזעגסיוא יז טָאה ,ןעמַאמ רעד קידנטסיירט

 ...ןָארט -- ןע'לחר ןבעגוצנייא ףיוא

 -- .רעטרעוו-טסיירט ס'עשַאב טצעזעגרָאפ המלש 'ר טָאה --- אי ,ָאי --

 יד רע טביירט טציא ?"עינָאפ, ףיוא אישק ַא !ןייז שרעדנַא סע ןעק יװ

 ,טרעקרַאפ ןייז טנעקעג ךָאד טָאה'ס ,ןייז טשינ לָאז העש יד .ןדיא רענדָארג

 ןפלעה לָאז רעוו ! תולג ןיא ךָאד זיא'מ ,ןפלָאהעג זנוא ןדיא רענדָארג ןטלָאװ

 !ןפלעה טעװ טָאג ,םשה תרזעב ? ןדיא ,רימ טשינ ןעוו ןדיא ַא

 ךייא טעװ טָאג -- :ןרערט ךרוד טלמַאטשעגסױרַא םיוק טָאה עמַאמ יד

 רימ ,רימ וצ ןוא רעדניק עניימ וצ טוט ריא סָאװ ,דסח םעד רַאפ ןלָאצַאב

 טעװ רע ...ןבעגעגטימ רימ טָאה ןַאמ ןיימ .הלילח ,הבציק ןייק טשינ ןליוו

 ...ןקיש זנוא

 ,ןענעכערסיוא םשה הצרי םא ןיוש ךיז ןלעוו רימ .םורַא ךיז טשַאװ טייג --

 ןוא טנַאה ןרַאפ ןעמַאמ רעד ןָאטעג םענ ַא עשַאב טָאה רעטרעוו יד טימ --

 ,ןשַאװאוצמורַא ךיז רעקלַא ןַא וצ טריפעג יז

 רימ .סעינָאמערעצ ערטסקע ןָא טעדנײרפַאב ךיז ןבָאה ךיא ןוא לדוד

 טָאה לדוד .עּפמָאּפ רעד ייב ןשַאװעגמורַא טוג ךיז ,ןסיורד ןיא סױרַא ןענייז

 טָאה --- טעּפמָאּפעג ךיא בָאה ךָאנרעד ; ןשַאװעג ךיז ךיא בָאה -- טעּפמָאּפעג

 לדוד יז טָאה ,טליקעגּפָא טוג לייוורעד ךיז טָאה עּפַאקש יד .ןשַאוװעג ךיז רע

 רעבָאה עלעברָאט ַא ןָאטעגנָא ריא ,רעסַאװ רעמע ןטלַאק ַא טימ ןעוועג דבכמ

 ךלַאב ךיז טָאה עשטַאילק יד .ייה טימ לקעּפ ַא ןפרָאװעגוצ ,ּפָאק ןרעביא

 ַאזַא זיא זנוא ןעגנערב רַאפ ,טנידרַאפ סע טָאה יז .הליכַא רעד וצ ןעמונעג

 ,ןשטנעמ ערעייט עכלעזַא וצ ,בוטש רעביל

 לקניוו ַא ןיא ןענַאטשעג המלש 'ר ןיוש זיא ,בוטש ןיא קידנעמוקנײרַא

 ןיוש זיא ןענװַאד שרדמה:-תיב ןיא ןייג וצ ףיוא .ןעוועג תבש"-לבקמ ןוא

 רימ ןוא םיא ןבעל טלעטשעגקעװַא ךיז ןבָאה ךיא ןוא לדוד .טעּפש-וצ ןעוועג

 .לוק ןפיוא הנווכ טימ טנוװַאדעג ןבָאה

 עשַאב יו טקרעמַאב ךיא בָאה ,"םולשב יאוב, םוצ ךיז ןעיירדסיוא םייב
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 ַא ןגָאלשעג טָאה סע ןכלעוו ןופ ,*קָאסעמולָאּפ; ןסיורג ַא שיט םוצ טגָארט

 יד .בוטש יד טקעמשרַאפ טָאה סָאװ ,ךיוי טימ ןשקָאל יד ןופ ערַאּפ עסייה

 .שיט םוצ ןטיירג ןפלָאהעג ןוא רישעג סָאד ןגָארטעגכָאנ ריא טָאה עמַאמ

 ןוא שיט -תבש םעד םורַא טצעזעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ןענװַאד ןכָאנ דלַאב

 עקיצרַאה ,עטוג יד ייב םיחרוא יו ,טיײצלָאמ ןשיטייל ןטשרע רעזנוא ןסעגעג

 ,קסנימ ןיא ןדיא

 ךיוא טריטנולָאװ טָאה המלש 'ר זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ןסע םייב

 טעוו'ס ביוא ,ןַאב ןופ סעצנעשזעב יד ןריטרָאּפסנַארט וצ ןגָאװ-ןוא-דרעפ ןייז

 ןביילברַאפ וצ ןביולרעד ייז לָאז'מ *ָאװטסלַאשטַאנ; ייב ן'לעוּפ וצ ןעגנילעג

 רעד ןלַאפעגוצ זיא'ס ,לַאזקָאװ םייב גָאט ןצנַאג ַא קידנטרַאװּפָא ,קסנימ ןיא

 םיא זיא ,ןקידייל טימ ןרָאפוצקעװַא ץרַאה סָאד קידנבָאה טשינ ,תבש-ברע

 "עג טָאה רע יוװ ױזַא ,םייהַא ךיז וצ לייוורעד ןצעמע ןעמענ וצ ןלַאפעגנייא

 זיא'ס זַא .זנוא ףיוא ןלַאפעג לרוג רעד זיא ,ןובשח ןיימ ףיוא םיחבש יד טרעה

 ,ךייש טשינ ךָאד זיא ,טרעשַאב

 "וצ ןעמונעג ןעמ טָאה ,ערעשטעוו עקידתבש עקַאמשעג יד ןסעּפָא ןכָאנ

 לַאטש ןופ טּפעלשעגניײירַא ןבָאה ,רענעמ יד ,רימ .סרעגעלעג זנוא רַאפ ןטיירג

 "ובַאט עטלעטשעגסיוא יד ףיוא טגיילעגסיוא ייז ,רעטערב עגנַאל ,עטיירב

 יד רַאפ ןעלנָא ןַא רַאפ ןלוטש סנּפָאקוצ טלעטשעגוצ ,טנעוו יד ייב סעקטער

 ןכָאנ .סענערעּפ טימ רעטערב יד ןגיוצעגרעביא טָאה עשַאב ןוא סנשיק

 בָאה ,ןָאגַאװ םענרַאװָאט ַא ןופ דרע רעד ףיוא ךָאװ ַא רעביא ךיז ןרעגלַאװּפָא

 ןווָאנישזורּפס ַא ףיוא ףַארג ַא יו ערַאנ רענרעצליה ןיימ ףיוא טליפעג ךיז ךיא

 -תאירקפ ןטימניא ןפָאלשעגנייא ןיב ךיא ןוא ,טעב ךעלגינעק ַא ןיא ץַארטַאמ

 .יי ןענעייל-*עמש

 א

 ,זיוה ןופ טרירעגסױרַא טשינ ךיז רימ ןבָאה קסנימ ןיא געט עטשרע יד

 .עזייר רעזנוא ןופ טַאטלוזער םעד רענייב יד ןיא טליפרעד טשרע ןבָאה רימ

 לענש רעייז זנוא טָאה הבוט-ילעב ערעזנוא ןופ טיײקיצרַאהטוג יד רעבָא

 טעװַארּפעג ךיז ןוא ךיז וצ ןעמוקעג זיא ע'לחר ךיוא .סיפ יד ףיוא טלעטשעג

 ,גָאט וצ גָאט ןופ

 טָאה רע .דיגנ ַא ןייז וצ ןופ טייוו ןעוועג זיא ,קינװָאדַאס רעד ,המלש 'ר

 וצ *ענלוגָאק ןפיוקרַאפ סביוא יד ןוא רעדעס .ןרידנערַא ןופ הנויח ןגיוצעג
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 דרעפ סָאד .חווירב הסנרּפ טַאהעג רע טָאה טייצ-רעמוז ,טָאטש ןיא רעמערק יד

 ,םינוק יד וצ ןטכורפ יד ןריפעצ וצ ףיוא טצונעג המלש 'ר טָאה ןגָאװ ןוא

 ענעטנווייל ןיא טניואוועג ,דָאס ןיא טכַארברַאפ החּפשמ יד טָאה טייצ-רעמוז

 יד ןעקסַאטעצ טשינ לָאז ןעמ זַא הרימש ןטלַאה טזומעג טָאה'מ לייוו ,ךעלדייב

 טגיילרַאפ ךיוא ןעמ טָאה טייצ-רעמוז .רעמייב ענעדָאלעגנָא יד ןופ תוריּפ

 עסיורג טלגערּפעגנָא ;ןרעייז וצ ףיוא טיורק טימ ,סעקרעגוא טימ סעקשידַאק

 הנויח ףיוא ןענידרַאפ וצ תורוחס ערַאבגנַאג -- סטכַאמעגנייא טימ סעיָאלס

 -ער;ע ןיא ןעלדוד ןקיש וצ ןעייטס ךָאנ לָאז סע ןוא םישדח-רעטניוו יד ךרוד

 ."ףשטשילישטוא ענלַא

 -דָארג ןצנַאג רעזנוא זַא ,הרושב יד טכַארבעג זנוא טָאה המלש 'ר ןעוו

 רימ ןבָאה ,קסנימ ןיא ןביילברַאפ וצ ןרָאװעג טביולרעד זיא טרָאּפסנַארט רענ
 טגערפעגכָאנ דלַאב ךיא בָאה --- ?ייז ןענייז ואוו .החמש רַאפ טנייוועג שזַא

 ןעז ייז ליוו ךיא --

 ךָא זַא זיא'ס -- .טרעכיזרַאפ המלש 'ר רימ טָאה -- ןעז ייז טסעוװ --

 עשרעבייוו יד ןיא טריטרַאװקנייא לייוורעד ייז טָאה ןעמ .ייז וצ ייוו זַא ןוא

 טשינרָאג סע לָאז ןעמ .םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד ןיא ןביוא ןופ ןלייט

 רעסעב רעבָא זיא'ס .ןדיא ערעזנוא ןופ טכַאמעג טָאה *עינָאפ, סָאװ ןעז
 ןיא רעדָא ,דַארגטעװַאסילעי ןייק טּפעלשרַאפ ךָאד ייז טלָאװ'מ ,קסנימ ןיא
 ןייבעג רעייז ואוו טסואוועג טשינ טלָאוװ'מ .רָאי ץרַאװש ןשיסור רעדנַא ןַא
 זיא סע יװ ךיז ייז ןלעװ ,ןדיא ןשיווצ ,קסנימ ןיא ,ָאד .ןעמוקעגניהַא זיא
 ,ןבעג הצע ןַא ךיוא

 "עב, רענדָארג יד "טיזיווא ַא ןטַאטשוצּפָא ןעמונעגטימ ךימ טָאה לדוד

 גנע ןעוועג ןענייז ןלוש עשרעבייוו יד ןיא ,ןָאלַאשע רעזנוא ןופ "סעצנעשז
 ,ךעלטעב-לעטשפיוא ,סערַאנ ענרעצליה ,ןטייווצ םוצ רענייא ,טלעטשעגסיוא
 רעד ןופ ערַאנ ןייא טמױצענּפָא ןעמ טָאה טײקטרעדנוזעגּפָא ןופ ןמיס ַא יו
 "םוקמ רעייז ןענופעג ןבָאה ןטרָאד ,ךוטשיט ַא טימ ,ךעלייל ַא טימ רעטייווצ
 ןטרָאד זיא ןעמ זַא ,סע טָאה ןסייהעג .ןדיא רענדָארג ענעבירטרַאפ יד החונמ
 וצ ואוו ןעמייה עטַאװירּפ ייז רַאפ ןעניפעג טעװ ןעמ זיב ,קיליײװטייצ רָאנ
 ןדיא טימ ןטרָאּפסנַארט עשירפ ןעמוקעגנָא ןענייז גָאט ןדעי רעבָא .ןעניואוו
 רעד רעביא זיב ןלוש יד ןיא ןעניואוו ןבילבעג ייז ןענייז --- ןגְרָאזרַאפ וצ
 ,המחלמ

 רעטסעווש ןוא רעדירב ערעייז ןפלָאהעגסױרַא ןבָאה קסנימ ןופ ןדיא יד
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 ,ענעדירפוצמוא-קידנעטש יד וליפַא .םינפוא עלַא ףיוא ,שפנ-תריסמ סיורג טימ

 טניימעג טשינ ןבָאה ,ייז רַאפ טשינרָאג טוט ןעמ זַא טריקיטירק ןבָאה סָאװ

 ערעטיב ערעייז ןזָאלוצסױא רָאנ ,רעפלעהסיורַא ערעייז ןגעק ןצעזוצסיוא

 ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,עילָאד רענעגייא רעייז ףיוא רעצרעה

 -לַאװ ךיז ,ענדָארג ןיא טײקשיטַאבעלַאב ,החּפשמ ַא ,םייה ַא ןזָאלוצרעביא

 יד ןיא "טיזיוו, ןיימ ךָאנ .הבציק וצ ןעמוקנָא ןוא דמערפ רעד ןיא ןרעג

 עניימ ןיא ןעזעגסיוא עקווָארַאמָאק-יינ ףיוא "על'הריד; רעזנוא טָאה ,ןלוש

 | ..י"ןותחתה-ןדע-ןגע רעד יוװ ןגיוא

 "נָא םולשב ןענייז רימ זַא ,ןטַאט םוצ לווירב ַא ןבירשעגנָא בָאה ךיא

 ןבעגעגנָא ןוא קסנימ ןיא ןשטנעמ עביל ייב ךיז ןעניפעג רימ זַא ; ןעמוקעג

 ךיא בָאה םעד ףיוא ,ענדָארג ןכיירגרעד טעװ ווירב ןיימ זַא .סערדַא רעזנוא

 ףיױא ןבעגעגרעביא סע ךיא בָאה סלַאפנדעי .יורטוצ ליפוצ טַאהעג טשינ

 יב ,טשטָאּפ

 ףיוא ןענידרַאפ ךָאד ףרַאד'מ :תילכת ןופ ןטכַארט ןעמונעג בָאה ךיא

 עמוס עסיוועג ַא ןלָאצ וצ ןעשַאב טימ ןעגנודַאב ךיז טָאה עמַאמ יד ,הנויח

 ןבָאה המלש 'ר טשינ ןוא עשַאב טשינ .טסעק טימ ריטרַאװק רעזנוא רַאפ

 ,סעצנעשזעב זנוא ייב טלעג ןעמענ ןופ ןרעה וליפַא טלָאװעג

 ַא טלַאה ךיא -- טריטסעטָארּפ המלש 'ר טָאה --- ריא טניימ סָאװ ---

 ?עציניטסָאג

 ריא טעוװ טסיזמוא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ייז טָאה רעבָא עמַאמ יד

 "טימ יד לייוורעד .ךָאנ טָאה יז זַא טרפב ,ליומ ןיא ןסיב סָאד ןעמוקַאב טשינ

 עטוג יד ןבָאה ,ךיז ןרעּפמַא ןגנַאל ַא ךָאנ .לבור רָאּפ עניימ ןוא עטכַארבעג

 -- ןעמעלַא ןוא ץלַא רַאפ עמוס עלַאמינימ ַא ןעמענ וצ טמיטשעגוצ ןשטנעמ

 ,םייה רענעגייא רעזנוא ןיא יו ןליפ ךיז ןלָאז רימ יבַא

 וצ געוו ַא סעּפע ןכוז ףרַאד ךיא זַא ,ץהמלש 'ר טגָאזעג בָאה ךיא ןעוו

 .רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ,ןענידרַאפ

 ,ט'קזוח'עג רע טָאה --- ? קינװָאדַאס ַא ןרָאװעג ,עקמייח ,וטסלָאװ רשפא ---

 ! ריד רַאפ הכאלמ ַא טקנוּפ סָאד זיא ןרָאי ענייד ןיא ---

 טרעפטנעעג ךיא בָאה -- המלש 'ר ,טשינ עקַאט קינװָאדַאס ןייק --

 טנידרַאפ ןיוש ענדָארג ןיא בָאה ךיא .ררושמ ַא ןיב ךיא -- .ץרא-ךרד טימ

 ...רשפא .שדוח ַא לבור ףניפ

 זיא ,וטסעז ,סָאד -- .טכַארטרַאפ המלש 'ר ךיז טָאה -- ? ררושמ ַא --
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 ןריפוצ ךיד טעוװ ל'דוד ,ַאש ,ןגערפכָאנ ךיז לעװ .ךיא ,טכורפ רעדנַא ןַא רָאג

 ,לוש-רָאכ ןיא רשפא רעדָא ,קיטשּפָאק ןזח םוצ ,שרדמה:תיב ןסיורג םעד וצ

 יז ןלעוו רשפא --- םיררושמ טימ םינזח יד ןענוװַאד ןטרָאד .ןָאסניוועל ןזח םוצ

 ,..שדוח ַא לבור ףניפ ...רָאכ ןיא ןעמענניײרַא ךיד

 םָא רימ רע טוט ,ןעוו:סָאװ זיב ? םלוע-לש-ונובר רעד טוט עשז-סָאװ

 ןעגניז וצ רָאנ טשינ לגילפ יד ןגָאלשענּפָא רימ ךיז טָאה'ס זַא ,לציּפש אזַא

 : השעמ ַאזַא ךיז טכַאמ ,ןליפַא ליומ סָאד ןענעפע וצ רָאנ ,לוש ַא ןיא

 ואו ,לכלוש םערָא ,ןילק ַא ןענופעג ךיז טָאה עקוװָארַאמָאק ףיוא

 ןופ יאבג רעד ןעוועג זיא המלש 'ר .טנװַאדעג טָאה טנגעג רעד ןופ *ךמע;

 טּפַאכעגנײרַא ךיא בָאה ןעמוקנָא רעזנוא ךָאנ ךָאװ עצנַאג יד ,לכלוש

 ןיב ךיא ;טגיילעג טשינ ךיא בָאה ןיליפת ןייק .םייה רעד ןיא ןענווַאד סָאד

 המלש 'ר טָאה טכַאנרַאפ קיטיירפ ןטייוצ םעד ,הווצמ-רב רַאפ ןעוועג ךָאנ

 -סיוא טוג ךיז ןבָאה רימ ; ןיירַא דָאב-ץיווש ןיא ךימ ןוא ןעלדוד ןעמונעגטימ

 ןופ קידנעמוקקירוצ .תבשידובכל למעזעב ַא טימ ןסימשעגנָא ,טערַאּפעג

 ןעמַאוצ ןוא םידגב עקיד'תבש יד ןיא טצוּפעגסױא ךיז רימ ןבָאה ץחרמ

 ,תבש-תלבק וצ לכלוש ןיא ןעגנַאגעג

 -ַאמָאק ץנַאג טכָאקעג ןיוש טָאה ,סעצנעשזעב ס'המלש 'ר ,זנוא ןגעוו

 סיורג טכַאמעג רימ טָאה המלש 'ר זַא ,קפס ןייק טשינ רימ ייב זיא'ס .עקווָאר

 ,ךיוא ררושמ סלַא עמַאלקער

 ןטיירב ַא ןבעגעגּפָא רימ טָאה לכלוש ןיא ןדיא יד ןופ רענייא רעדעי |

 טלָאװעג ןליפַא ,לגָאנ ןרעטנוא ןופ טגערפעגסיוא רימ ;?םכילע םולש;

 ןענָאנַאק עשטייד יד טרעהעג ענדָארג ןיא ןיוש טָאה ןעמ יצ ,ןייגרעד רימ ייב

 -- :ןפרָאװעגנײרַא "וניבל-וניבק ןדיא רָאּפ ַא ןבָאה ,קידנסעומש ױזַא

 -ָאיסעּפָארּפ ןייק ? תבש-תלבק ַא טנייה טגנַאלרעד ,עלעגניא ,וטסלָאװ רשפא

 ,שיפ ןייק ָאטשינ זיא סע זַא; ,ונ .ןעניגרַאפ טשיינ ךיז רימ ןענעק ןזח ןלענ

 ,קַאבַאק-לשמ, ַא ןבעגעג ייז ןבָאה --- "שיפ ַא ךיוא גנירעה זיא

 ןײלַא .ןזח ןייק טשינ ,ררושמ ַא ןיב ךיא זַא ,טרעלקרעד ייז בָאה ךיא

 -ּפָא טשינ ךימ ןבָאה רעבָא ןדיא יד .טשינ ךיא ןעק דומע ןרַאפ ןענװַאד וצ

 ןרַאפ ןענװַאד לָאז ךיא :סרעייז ייב ןטלַאהעג ךיז ןשטשעלק יװ ןוא טזָאלעג

 ,ןפלעהסיורַא ןיוש רימ ןלעוו ייז ןוא דומע

 ןעק ךיא !ןיינ ןוא ןיינ --- : סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה ,רעדיוװ ,ךיא

 ןפיוא טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ,טײצרָאי ַא אמתסמ ,דיא ַא .ןיוש ןוא טשינ
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 ,טגָאזעגכָאנ טשינ טָאה םלוע רעד ."הננרנ וכל, ןביוהעגנָא ןוא רעמעלַאב

 וטסָאה סָאװ ! ןלזג : טקירדעגסיוא ןבָאה סָאװ ןגיוא טימ רימ ףיוא טקוקעג רָאנ

 טעװ רעמעלַאב ןפיוא דיא רעד !גנַאלרעד !ףױרַא ייג ? ט'נשקע'עגנייא ךיז

 ךיז זָאל ,ףױרַא יג !ררושמ ַא סעּפע ךָאד טסיב וד .ןבָאה לביארַאפ טשינ

 ! ןרעה

 "חסונ םעד ,תמא .טײהנגעלרַאפ רעכעלקערש ַא ןיא ןענופעג ךיז גָאה ךיא

 "תוירחַא; יד ךיז ףיוא ןעמענ ֹוצ רעבָא .ןרעה ןופ טנעקעג ךיא בָאה הליפתה

 בָאה סָאד --- ןזח ַא יװ ןיילַא ,*רוביצ-חילש; סלַא ןענװַאד םיצולּפ ױזַא ןוא

 ןיימ ןבָארגעגניײא ךיא בָאה .ןריקיזיר טלָאװעג טשינ ןוא טנעקעג טשינ ךיא

 ךימ ןבָאה לָאמַאטימ .הנווכב קידנענװַאד טכַאמעג ךיז ןוא רודיס ןיא םיִנּפ

 ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ,ןטפול רעד ןיא ןָאטעג ביוה ַא ,ןָאטעג ּפַאכ א טנעה

 ןיוש ךיא ןיב ,ךיז וצ ןעמוקעג ןיב ךיא רעדייא ןוא תילט ַא סעקציײלּפ עניימ

 ןיא ןָאטעג ץעז ַא טָאה שמש רעד ; רעמעלַאב ןפיוא רעזָאלפליה ַא ןענַאטשעג

 ,סעּפע ייז וט ייג ןוא --- *! ןייז לָאז ליטש; : רעמעלַאב

 רעקידמיצולּפ רעד טלָאװ ,תונזח ןיא גנורַאפרעד טַאהעג וליפַא ךיא טלָאװ

 טשינ בָאה ךיא זַא טרפב .ןושל סָאד ןעמונעגּפָא ךיילג רימ יוייס לַאפרעביא

 !ןלַאפעגנײרַא -- ןלַאפרַאפ רעבָא .קוסּפ םוצ וצ-טמוק ןעמ יו טסואוועג

 ?ןײגרעטנורַא ןוא תילט םעד ןעמענרעטנורַא ?ןָאט טנעקעג ךיא בָאה סָאװ

 ןיימ ןעמונעגנָא טשינ ךיוא ךיז ןבָאה לדוד ןוא המלש 'ר ! תושפנ-תונכס

 לייוו ,ןטעב ךיז זָאל ךיא רָאנ ,ןעק ךיא זַא טקנעדעג ךיוא ןבָאה ייז .עדווירק

 ,למור םוצ ױזַא טסַאּפ סע

 לָאז ךיא טרַאװעג ןבָאה עלַא ,לכלוש ןיא טשרעהעג טָאה טייקליטש ַא

 גנַאל יו רעבָא ...הילת רעד ףיוא יוװ ,טרַאװעג ךיוא בָאה ךיא .ןביױהנָא ןיוש

 םעד טימ ןוא שזַארוק לסיבַא טימ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ? ןטרַאװ ןעמ ןעק

 *ךרובמה םעשודַא תֵא וכרב; : ןגָאזסױרַא טריבורּפ ךיא בָאה חסונ ןקידתבש

 םעד טּפיהעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ןעוועג לחומ ןבָאה ןדיא יד .בירעמ ןופ

 יײז .,,"ךרובמה םעשיודַא ךורב; :טרעפטנעעגּפָא רימ ןוא *תבש*-תלבק,

 ךיז טָאה ,ןפלעהסיורַא רימ ףרַאד ןעמ זַא טנָאמרעד דלַאב ךיוא ךיז ןבָאה

 םעד ןיא ןריפניירא ךימ טָאטשנָא ןוא טלגרָאגעצ רעגייטש ןייז ףיוא רעדעי

 ןקָארשרעד .בוט-םוי ןופ חסונ םעד ןיא ןכָארקרַאפ ייז ןענייז ,תבש ןופ חסונ

 -רַאפ בָאה ךיא ןעוו ןוא טגלָאפעגכָאנ ייז ךיא בָאה ,ןעוועג ךיא ןיב טעיטוּפעצ ןוא

 ןכָארקרַאפ ךיא ןיב ,"םיברע בירעמה; רוביצי-חילש סלַא הליפת יד טקידנע
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 יד ,"בוט-םויק טכַאמעג ךיא בָאה ,תבש ןטושּפ ַא ןופ ןוא "קירעביוב,/ ןייק

 "עג רעדעי ךיז טָאה ,קיטַאלג טשינ ָאד זיא סעּפע זַא ,טליפרעד .ןבָאה ןדיא

 -- רעבָא .חסונ ןקיד'תבש ןופ *רשיה-ךרד, ןפיוא ןריפוצפורַא ךימ טערַאטס

 ןָאט ןקיטכיר םעד טּפַאטרעד ָאי ךעלדנע ןיוש ךיא בָאה ...סָאװ ךיא סייוו

 רענייא דלַאב ךיז טָאה ,געוו ןקיד'תבש ןפיוא טריפעגפיורַא ךימ טלָאװ סָאװ

 ַא ךָאנ בלַאק; ַא יוװ ,םיא ךָאנ --- ךיא ןוא "קיד'בוט-םוי; טלגרָאגעצ םלוע ןופ

 ןיוש ךיא בָאה ,בירעמ ןענװַאד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןיב ךיא זיב ."וק

 טמַאלפעג רימ טָאה םינּפ סָאד ,רוּפיכ-םוי ןופ "תולעי; חסונ םייב ןטלַאהעג

 טקידנערַאפ תורצ טימ םיוק בָאה ךיא !להק ףמעקַאב ייג רעבָא ,השוב רַאפ

 בורג ַא טכוזעג ךיא בָאה ,רעמעלַאב ןופ קידנעײגרעטנורַא . . .עיציזיוויקניא יד

 ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ןרעיוא עניימ וצ .הּפרח רַאפ ןבָארגַאב וצ ךיז ףיוא

 *? ןטעב קרַאטש יױזַא טזָאלעג ךיז רע טָאה םעד בילוצ; : ךעלטרעוו-ךעטש

 ? בוט-םוי ןופ חסונ םעד טימ תבש ןעמ טנוװַאד ענדָארג ןיא עשז-סָאװ ---

 ? בוט-םוי ולוכ ייז ייב זיא'ס זַא ,טרָאד ייז זיא טוג ױזַא

 .ןרערט עניימ ןטלַאהנייא טנעקעג טשינ ךיא בָאה םייהַא געוו ןצנַאג םעד

 ןגיוא יד ןזייוו וצ טמעשעג ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג טרעטשרַאפ זיא תבש ןיימ

 ,ןזח סלַא *גלָאפרעד ןסיורגא םעד ךָאנ ,ן'המלש 'ר ,ןעשַאב ,ןעמַאמ רעד רַאפ

 ַא ןגירק וצ גנונעפָאה עדעי ןוא ןעגניז וצ גנַאלרַאפ םעד ןריולרַאֿפ ךיא בָאה

 .י.לֹוׁש רעקסנימ ַא ןיא ררושמ סלַא עלעטש

 טרעװ טסיטרַא ןַא ןעו זַא ,גנורַאפרעד ןופ ןסייוו ןשטנעמ-רעטַאעט

 -נערברַאפ וצ ,עּפָארײא רעדָא עקירעמַא ןיא ,טסַאג וצ ואוו-ץעגרע ןטעברַאפ

 עכעלטע עטלמַאזרַאפ יד ןשיווצ ןעניפעג לָאמעלַא ךיז ןלעװ ,טנוװָא ןַא ןעג

 -ַאלקעד ,סעּפע טגניז; :רעלטסניק םעד ןעשטומ ןעמענ ןלעװ סָאװ ,טסעג

 ןוא עקירעביא יד ןופ טּפַאכעגפיוא דלַאב טרעוו סָאד ."זנוא טריזומַא ,טרימ

 ןיוש םיא טסירדרַאפ'ס זַא ,רענייב יד ןיא טסיטרַא םעד ױזַא ןייא ךיז טסע ןעמ

 זַא ,ןלַאפנייא ןצעמע טעװ ןטלעז ,*קינדזַארּפ, םעד וצ ןעמוקעג זיא רע סָאװ

 ןליפַא --- טיירגעגוצ ןייז עקַאט ,ערעפסָאמטַא ,גנומיטש-עניב ףרַאד רעלטסניק ַא

 זַא ,טקַאפ םעד טימ ןענעכער ךיז ןעמ טעװ ןטלעז ;ןטירטפיוא-בוטש רַאפ

 לייוו ,ןבעל ץנַאג ןייז םלוע םעד טריזומַא ןוא טליּפש ,טגניז רעליּפשיוש ַא

 םעט םעד ןליפ טלָאװעג ךיוא טלָאװ רָאיטקַא רעד זַא ; ףורַאב ןייז זיא סָאד

 עגַאל רעד ןיא ןלעטש ןפרַאד טשינ ךיז ןוא החמש ַא ףיוא *טסַאג; ַא ןייז ןופ

 ןוא ןייא רעלטסניק ַא ךיז ט'נשקע רעמָאט ןוא .. ,סייבוצ ןייז רַאפ ןעגניזּפָא ןופ
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 "!ןיינק ןשירָאגעטַאק ַא טימ "ןטרעצנָאק; עקיבוטש יד ןופ ּפָא ךיז טגָאז

 רע זַא ,"לבישָאס, טשינ זיא רע זַא ,רעטלַאהסיורג ַא זיא רע זַא סע טסייה

 ... ןלַאפ *סעיצקַא; ענייז ןוא --- ךיז ןופ טזָאלב

 טָאה ,לכלוש רעקסנימ ןיא טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,םימד-תכיפש יד

 רימ ןיא טלצרָאװעגניײא ךיז טָאה סע .,ןורכז ןיימ ןיא ףיט טצירקעגנייא ךיז

 רימ זיא סָאװ ,סעּפע ןופ ךיז ןגָאזּפָא שירָאגעטַאק ןענעק וצ טפַאשנגייא ןַא

 גונעג טיירגעגוצ טשינ ןיב ךיא זַא ליפ ךיא ןעוו רעדָא ,ןצרַאה םוצ טשינ

 "גנַאל ןיימ ןיא טנידעג טוג רעייז רימ טָאה עבט יד .ןריפוצכרוד סָאד

 גנירג טינ זיא עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא ,תמא .טייקיטעט-רעטַאעט רעקירָאי

 טנכעררַאפ ךיא ןיב לַאפ םעד ןיא רעבָא ; םימעט ךס ַא בילוצ "ןיינ; ןגָאז וצ

 ,טיירגעגוצ טשינ ןיב ךיא זַא ךיא ליפ .םינשקע ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא

 -- ֿפָא ךיז ךיא גָאז ,גנומענרעטנוא-רעטַאעט ַא רַאפ טסַאּפעגוצ טשינ רעדָא

 רעדָא שזיטסערּפ ,רַארָאנָאה ןסיורג ַא ןופ טסולרַאפ םעד ףיוא קידנקוק טשינ

 ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטפעשעג ןופ טײקשיטקַארּפ-טשינ

 ךיא בָאה ,לכלוש רעקווָארַאמָאק רעד ןיא ,ןָא טנעדיצניא םענעי ןופ

 רַאפ הביסמ רעשימייה ַא ףיוא שירעלטסניק ןטָארטעגפױא טשינ לָאמנייק

 רעדעי זַא ,עניימ "עיצקעלא עטשרע יד ןגָארקעג ךיא בָאה ןטרָאד ,ןטלעגה-לכ

 עדעי .לַאטעד ןטסנעלק םעד זיב טיירגעגוצ ןייז זומ םלוע ןַא רַאפ טירטסױרַא

 רעטיצ ןקיבלעז םעד טימ -- גנולעטשרָאפ עטשרע ןַא ןייז ףרַאד גנולעטשרָאפ

 עכעלריטַאנ ַא זיא רעביפ-עניב סָאד זַא .ךיוב ןיא שינרעטַאלפ ןוא ןצרַאה ןיא

 ןעמ יװ ױזַא .ללכ רענעמונעגנָא ןַא זיא ,רעלטסניק ע'תמא ייב גנוניישרעד

 עטשרע יד ןדײרסױרַא ןכָאנ דלַאב זיא ,עניב רעד ףיוא ףױרַא רעבָא טמוק

 שינעמירג סָאד ןוא "ךעלעגייפ-רעמוז, יד ךיז ןעילפעצ ,טסקעט ןופ רעטרעוו

 ,טדגיוושרַאפ

 ןסיורג ןטשרע ןיימ ךָאנ ןריטּפָאדַא וצ ןביױהעגנָא ךיא בָאה ןּפיצנירּפ יד

 ,לכלוש רעקסנימ רעד ןיא ,סטכַאנ וצ קיטיירפ לַאפכרוד

 לא

 עקמייח סָאװ; : ךיז ןענרעל ןיימ ןופ םעלבָארּפ סָאד ןעמוקעגפיורַא זיא'ס

 ,לטרעווכיילג ןטימ טנָאטַאב עמַאמ יד טָאה --- םייח טשינ ןעק ,"טשינ טנרעל

 ואוו ,ענדָארג ןיא ?ןקותמ-רדח? ןופ רעטקידנעעג ַא ןעוועג ןיב ךיא יװ ױזַא

 וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,שיסור ךיוא טנרעלעג שיאערבעה ץוח טָאה ןעמ
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 ןעלדוד טימ ןייג ךיא לעװ :"עשטשילישטוא ענלַאער, ןיא לזמ ןיימ ןריבורּפ

 .רימ ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה ךיוא ןוא ןפלעהסורַא רימ טעװ רע ,םענייאניא

 ,רָאטקעריד ןטימ טדערעגכרוד ךיז ,ןיהַא טריפעגקעווַא ךימ טָאה המלש 'ר

 ןוא שיסור ףיוא טרעהרַאפ ךימ טָאה ןעמ ,*עינעשזָאלָאּפ, רעזנוא טלייצרעד

 -ישטוא ענלַאערא רעד ןופ סַאלק ןטייווצ ןיא *ענטַאלפזעב;, ןעמונעגניירַא -

 ,"עשטשיל

 רַאפ ןלעטשַאב וצ ןעניגרַאפ ךיז טנעקעג טשינ ןעמ טָאה םרָאפינוא ןייק

 ענעשעמ עיינ טיינעגנָא עמַאמ יד טָאה לקער ןטלַא ןַא ס'לדוד ףיוא .רימ

 רענלָאּפ; ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא --- זוטרַאק ןיימ ףיוא עגנעטס ַא ,ךעלּפענק

 ,"קינעשטוא

 ןיא בוטש ןופ סופוצ ןעגנַאגעג רימ ןענייז רעטניוו ןופ ןעמוקנָא ןזיב

 יד טימ טסערפ עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו .קירוצ ןוא עלוש

 ,"עקנָאקק רעד טימ ןרָאפעג ןיוש רימ ןענייז ,סעכורעװַאז יד טימ ,ןעיינש

 ,טָאטש עקיגרַאב ַא זיא קסנימ .דרעפ ןופ טּפעלשעג ןסלער ףיוא יײװמַארט ַא

 ןלעטשוצ טפרַאדַאב ןעמ טָאה ,ףיױרַא-גרַאב עקנָאק יד ןּפעלשוצפױרַא ידכ

 -רַאב יד ייב קעווצ םעד רַאפ טיירג ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,דרעפ ערטסקע

 ,טָאטש ןופ ןטקנוּפ עקיג

 רעדניק עשידיא ךס ַא טנרעלעג ךיז ןבָאה "עשטשילישטוא ענלַאער; ןיא

 -טסירק יד ןבָאה עלוש רעד ןופ טייוו טשינ .םורַא טנגעג רעצנַאג רעד ןופ

 דישזע ןעירשעגכָאנ ,ןגיּפשעגכָאנ ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד זנוא ןטסיזַאנמיג עכעל

 טשינ .זיא רעקיטש טימ ,"סעקשזעינס, טימ זנוא ןפרָאװרַאפ ,ייטַאכרַאּפ

 לָאמטּפָא ;זָאנ רעטקיטולבעצ ַא טימ םייהַא ןעמוקעג זיא לגניא שידיא ןייא

 ַא ןרָאװעג זיא'ס זַא ,םעד וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס ,ּפָאק םענעטלָאּפשעצ ַא טימ

 -פיונוצ ךיז ןבָאה ןטנעדוטס עשידיא ערעזנוא זיב .עלוש ןיא ןייג וצ הנכס

 רימ ,דנַאטשרעדיװ ַא סענַאגילוכ עגנוי יד ןבעג וצ ןסָאלשַאב ןוא טדערעג

 טימ טגרָאזרַאפ ךיוא ךיז ןבָאה עכעלטע ,ןזייא רעקיטש ,לגיצ טיירגעגוצ ןבָאה

 ,םייהַא געוו ןפיוא עלוש ןופ קידנעמוקסורַא ,גָאטיײב םענייש ַא ןיא ,לרעסעמ ַא

 ייז ןבָאה רימ ,ןיצידעמ רעייז טימ ןטסיזַאנמיג יד ןעוועג דבכמ רימ ןבָאה

 טימ ןעּפעשטרַאפ וצ ךיז ןטנעצ א ןגָאזרַאפ וצ ,רענייב יד ןכָארבעגנָא ױזַא

 .רעדניק עשידיא ,זנוא

 ןכַאמרַאפ וצ טעשַארטסעג ,סעוװַארּפס ןכַאמ ןעמוקעג ןענייז סעקינווָאנישט

 .רעגעלש עשידיא יד ןבעגסױרַא טשינ טעוו'מ ביוא ,"עשטשילישטוא ,, יד
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 ןינע רעצנַאג רעד ןוא ,"עדי אלכ, טכַאמעג ךיז טָאה'מ ! גָאט רעקיטכענ ַא

 ףיוא ןייג זנוא ןעזעג ןבָאה ןטסיזַאנמיג עשיסור יד ןעוו .ןרָאװעג ןבירעצ זיא

 ,ארומ רַאפ טייז ןטייווצ ןפיוא רעבירַא ייז ןענייז ,רַאוטָארט ןופ טייז ןייא

 .טעּפעשטעג טשינ זנוא ןעמ טָאה רעמ

 זיא ע'לחר רעזנוא .טַאהעג טשינ רעדניק ןייק עשַאב טָאה ןעלדוד ץוח

 ,סנגייא ריא ןעוועג טלָאװ יז יװ ,ןצרַאה ןיא ןרָאװעג ןקַאבעגנייא ױזַא ריא

 ךיז טָאה "המשנ עבלַאה;, יד .סטוג סָאדלַא טימ טעװעליּפעג ריא טָאה יז

 | .עינשירַאב עצנַאג ַא ןרָאװעג ןוא טלשטנעמעגסיוא

 עקירעביא יד ןוא ןטַאט ןופ .ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא זיא לַאטיּפַאק רעזנוא

 טָאה סָאד .העידי םוש ןייק ןגָארקעג טשינ רימ ןבָאה עילימַאפ רעזנוא ןופ

 ןוא ןַאמ ריא ןגעװו קידנטכַארט ,טכענ עזָאלּפָאלש ןעמַאמ רעד טפַאשרַאפ

 | .ענדָארג ןיא רעדניק

 ןייק זיא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז וצ זַא ,ןעזעגנייא טָאה עמַאמ יד

 "וג ןטכיררַאפ : הכאלמ רעטלַא רעד וצ ןעמונעג ךיז יז טָאה ,טשינ תילכת

 ןפלָאהעגסױרַא ריא ךיא בָאה ,עלוש רעד ןופ םייהַא קידנעמוק ,ןשָאלַאק ענעמ

 ןטסנידרַאפ יד ןופ ,"רעסיגרַאפ-ןשָאלַאק ,, טסילַאיצעּפס ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ןוא

 ,הנויח רעזנוא ןגיוצעג רימ ןבָאה

 שרדמ-תיב רעסיורג רעד

 טָאה ,ענדָארג ךָאנ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןטַאט ןכָאנ טפַאשקנעב ןיימ

 טימ ט'מולח'עג ןוא ןגעלעגּפָא ךיא ןיב טכענ עבלַאה .ץרַאה סָאד טגָאנעג רימ

 טימ ךעל'מיררושמ םירבח עניימ ןופ ,לוש רעסיורג רעד ןופ :ןגיוא ענעפָא

 טכַאמעג סַאנ ךיא בָאה לָאמנייא טשינ .ייגרעס עק'לאומש ןוא יקצעינעמַאק ןזח

 ,םלוע-לש-ונובר םעד ייב ןטעבעג בָאה ךיא .ןרערט עניימ טימ ןשיק סָאד

 ןעגנערבקירוצ ךימ ןוא קסנימ תולג םעד ןופ ןעיײרפַאב ןיוש ךימ לָאז רע זַא

 רעבָא .הניגנ ןופ טלעװ א ןיא טבעלעגסיוא ךיז בָאה ךיא ואוו ,ענדָארג ןייק

 טָאה ,המחלמ-טלעוו עצנַאג ַא טנעה ענייז ףיוא טַאהעג טָאה םלוע-לשדונובר רעד

 קרַאטש ױזַא ןעמונעג .ךיז בָאה'כ ,טכיירגרעד טינ םיא וצ ,םינּפַא ,הליפת ןיימ

 ןופ ,תאלוח ַא -- ןסע םוצ טיטעּפַא םעד ןריולרַאפ בָאה ךיא זַא ,ןצרַאה םוצ

 ךיז בָאה ךיא :טרעקרַאפ ,ןטילעג טשינ לָאמנייק ןַאד זיב בָאה ךיא רעכלעוו
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 "וצ זיא רימ סָאװ ,סעיצרָאּפ יד ןופ .טַאז וצ ןסענָא טנעקעג טשינ לָאמנייק

 דימת ךיא ןיב ,ענדָארג ןיא ,םייה רעד ןיא רעטלע ןיימ טיול ןרָאװעג טלייטעג

 רעדירב ערעטלע עניימ ןעוועג אנקמ בָאה ךיא ,רעקירעגנוה ַא שיט ןופ קעװַא

 םיקלח ערעייז ףיוא ןגיוא ענדעשז טימ טקוקעג .רענידרַאפ יד ,רעטסעווש ןוא

 ,עיצרָאּפ ןייז ןענוגרַאפ דָארג ךיא בָאה ןיילַא ןטַאט םעד ,רעלעט יד ףיוא

 רעבָא ,םיללכ עלַא טיול םיא טמוק'ס !עטַאט רעד ךָאד רע זיא ןעמעלַא ךָאנ

 -עגמוא טימ טרַאװעג ןיוש ךיא בָאה ,ןייז לָאז טדערעגסיוא טשינ ,ןצרַאה ןיא

 יו סעיצרָאּפ עכלעזַא ןגירק ךיוא לָאז ךיא הגירדמ יד ןכיירגרעד וצ דלוד

 .ןעוועג יואר ןיוש ךיא ןיב םעד ףיוא ,ןעיידרַאפ ןוא ןעייקעצ וצ .עטַאט רעד

 -סיוא סע טָאה עמַאמ יד .ליומ ןיא ןסיב ַא ןעמענ טשינ ןעק ךיא :לָאמַאטימ

 גָאט ןדעי רימ רַאפ ךָאק ןוא םענ שטָאכ ;קנופמ ַא ןיב ךיא זַא ,טשטייטעג

 ןלַאה ןיא ןסע סָאד ןכָארקעג טשינ טרָאפ רעבָא זיא רימ .סעװַארטָאּפ עיינ

 ,*עקטָאכעשט; יד טַאהעג טלָאװ ךיא יו טרַאדעגנייא בָאה ךיא ןוא

 טעז ריא ,האל-עוויר ,טשינרָאג זיא'ס : טסיירטעג ןעמַאמ רעד טָאה עשַאב

 ,טיירב רעד ןיא טָאטשנָא .ןווייה ףיוא יוװ ,ערה-ןיע ןָא ,טסקַאװ רע ? טשינ

 טימ עבלעז סָאד טַאהעג בָאה ךיא ,גנעל רעד ןיא ןיירַא ןסע סָאד םיא טייג

 !ןייז טשינרָאג םיא טעוו'ס .ןעלדוד ןיימ

 ןיא ןעגניז וצ סיוא רימ טייג ץרַאה סָאד זַא ,השעמ ַא יז לייצרעד ייג

 "עג ךיז בָאה ךיא ואוו ,"ענלַאער, ןיא ,ררושמ ַא ןייז וצ ,לוש ַא ןיא ,רָאכ ַא

 -ָאק ןיא טינשּפָא ןיימ ךָאנ רעבָא ,רָאכ-רעדניק ַא ןעוועג ךיוא זיא ,טנרעל

 א בָאה ךיא זַא ןגָאז וצ טַאהעג ארומ ןיוש ךיא בָאה ,לכלוש רעקווָארַאמ

 ךיא רימ ןיא ןעּפעשטנָא רעדיוו ךָאנ ךיז ןעק'מ .ןעגניז ןעק ןוא "עמיטשע

 ןיירא רעדיוו לעװ ךיא ןוא ..,*יֵָאלימָאּפ ידָאּפסָאה;, .., , סייוו'כ ,ןעגניז לָאז

 וצ ןעלדוד ןבעגעג ךיא בָאה -- טנעקעג ךיא בָאה ענדָארג ןיא .ךָארב ַא ןיא

 ,טשינ ךיא ןעק קסנימ ןיא --- ןייטשרַאפ

 לדוד ןבָאה ,עלוש ןיא ןענרעל ןכָאנ דלַאב ,גָאטימכָאנ ןקיטסָארפ ַא ןיא

 ןכָארקרַאפ .ןסַאג רעקסנימ יד רעביא ריצַאּפש ַא ןּפַאכ וצ ןסָאלשַאב ךיא ןוא

 "עמ; ןסיורג םעד טרעדנואווַאב ןוא טקוקעגנָא ;סַאג יקסרַאטָאט ףיוא שזַא

 זיא סָאדק .טרעדנואוועג ךיז ךיא בָאה *? םלצ ַא ןָא רעטסיולק ַא; ."טעשט

 ,םלצ ןיא טשינ ןביולג ייז ,טרעלקרעד לדוד רימ טָאה ,*רעשינַאדעמכַאמ ַא

 םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,שטשָאלסיווס ךייט םעד טכַארטַאב בָאה ךיא

 -לעדַאגָאב ,יקסנַאשזַארבָאערּפ ףיוא טזָאלעג ךיז ןטרָאד ןופ .ןרעוו ןריורפרַאפ
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 -טַאי ,סַאג רעװָאנַאדױק וצ ,יקסווָארַאּפיס ,יקװעכַאיל ףיוא ,ענרָאקדָאּפ ,עינ
 - .ָאצילוא ַאיַאנלָאקש טימ קרַאמ-שיפ םוצ --- ןטרָאד ןופ .סַאג רעוועק

 ןטימניא ,קרַאמ ןטלַא םעד וצ טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ,קידנריצַאּפש ױזַא
 ןענַאטשעג ןענייז ןטרָאד ,ףיוה רעסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ףױרַא-גרַאב
 ןעוועג זיא רעיוט רעד ,שרדמה:תיב רעסיורג רעד ןוא םישרדמ-יתב עניילק
 ,םינינב יד ןקוקַאב וצ ףיוה ןפיוא ףױרַא רימ ןענייז ,ןפָא

 ,ךיא טכַארט ,שמש רעד יאדוװַא .לוש ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא דיא ַא

 רעדייא .טקיטכעדרַאפ ךָאנ רע טגערפ --- ? רעדניק ,ריא טכוז ןעמעוו --
 ,גנַאזעג-רָאכ ַא ןרעיוא עניימ וצ ךיז טגָארטרעד ,ןרעפטנע וצ םיא זייװַאב ךיא
 ייב ךיז טּפַאכ קידגליוו-טינ ,ןרעטיצ וצ ןבױהעגנָא רימ ןבָאה סיפ ןוא .טנעה
 ;סױרַא רימ

 ,רָאשזיריד םעד וצ ןדייר ליוו ךיא ,ררושמ ַא ןיב ךיא --

 ןַא ןפרָאװעגוצ שמש רעד טָאה -- עיציטעּפער טציא טכַאמ רָאטקעּפס --
 .ןעניפעג םיא וטסעוו ,רעמיצ ןקיטייז םעד ןיא ןטרָאד ןײרַא ייג -- ,רעפטנע
 יד ,ייז ןעיירש ,ןריורפרַאפ ןרעוו ייז ,ריט עטשרעדָאּפ יד רעבָא ךַאמרַאפ
 י ,סעקינשרעבַאל

 ,עיציזָאּפמָאק ַא ןופ ןעגנַאלק יד קידנגלָאפכָאנ ,לוש ןיא ןײרַא ןענייז רימ
 ןסעזעג ןענייז רעמיצ ַא ןיא .ענדָארג ןופ ךָאנ טנעקעג דָארג בָאה ךיא סָאװ
 .רָאשזיריד רעד ןוא קיטשּפָאק ןזח ןעוועג ךיוא זיא ןטרָאד .םיררושמ 16-14 ַא
 ,רָאטקעּפס

 טייהרעליטש ךיא בָאה -- ...ענדָארג ןופ ...ררושמ ַא ןיב ךיא --
 ,..ריא טפרַאד רשפא --- ,טלמַאטשעגסױרַא

 טָאה תומדקה ןָא .גנוקריוו עקידלַאװג ַא טכַאמעג טָאה ענדָארג טרָאװ סָאד

 :ןָאטעג עװעדנַאמָאק ַא רָאטקעּפס רימ

 !סעּפע גניז ,ונ ? ררושמ ַא טסיב --

 ע'תמא יד טקעדטנַא ןבָאה ייז ױזַא יו ,טשינ םויה-דע ךָאנ סייוו ךיא

 ןײלַא ךיא .טרעהרַאפ ךימ טָאה ןעמ ןעוו ,עמיטש-טלַא ןיימ ןופ טעטילַאװק

 ןעמוקעגסױרַא רענעט יד ןענייז קערש ןופ .טנעקרעד טשינ לוק ןיימ בָאה

 טשינ ןוא טכַאלעג טשינ רעבָא ןבָאה יז .טפַארק ןָא ןוא לַאטעמ ןָא ,קידלקיצ

 טשינ טומ םעד ןבעגעג רימ טָאה גנואיצַאב רעייז .רימ ןופ טכַאמעג קזוח

 ,"טסקַאװ רעפעפ רעצרַאװש רעד ואוו; ןפױלטנַא ןוא ןטימ ןיא ןסיירוצרעביא
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 "ץעינעשזעב; ַא ןופ *סוטַאטס; ןיימ זַא ,קפס ןייק ןעוועג טשינ רימ ייב זיא'ס

 . ףןענַאטשעגיײב רימ זיא

 ,רָאטקעּפס טגערפ -- ? טקידנעעג --

 !עי =

 ןייג ןיוש וטסגעמ טציא :ןרעה וצ ךיא טרַאװרעד ,דרע רעד וצ ןגיוא יד

 ! ררושמ ַא רימ ךיוא .טייה זרעטנוזעג

 ? ןטָאנ טסנעייל ---

 ,ןײלַא קיטשּפָאק ןזח ךימ טגערפ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ןָאט ןטיול

 ןבָאה ןקיטשּפָאק טימ רָאטקעּפס .ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ךיא בָאה ! עי --

 ,גנוטַארַאב עצרוק ַא ןטלַאהעגּפָא

 .ןסייהעג רָאטקעּפס רימ טָאה -- ןטלַא יד ןשיוצ ,ןַאשַאי ןבעל ךיז ץעז --

 ,טינ גניז ןוא וצ ךיז רעה --

 "גורּפשעצ רעיש זיא ץרַאה ןיימ ןוא עקניטָאק ַא יו טגלָאפעג בָאה ךיא

 ! קסנימ ןיא ! ררושמ ַא רעדיוו ןיב ךיא : החמש רַאפ ןרָאװעג ןעג

 רָאטקעּפס סָאװ ץלַא וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא עבָארּפ ייב ןסעזעג ןיב ךיא

 ךיז טָאה עיציטעּפער יד ןעוו .טרַאװעג רימ ףיוא טָאה לדוד ,ןזיוװעגנָא טָאה

 דיירפ ןיימ טימ ןלייט ךיז ןפָאלעג ןוא עקנָאק יד טּפַאכעג רימ ןבָאה ,טקידנעעג

 ,טניירפ עקיצרַאה ערעזנוא ןוא ןעמַאמ רעד טימ

 -רָאפ ןענייז לוש ןיא סעיציטעּפער יד .ןסקַאװעצ ךיז טָאה טיטעּפַא ןיימ

 וצ ןפיול וצ טרַאװרעד םיוק ךיז בָאה ךיא .ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע ןעמוקעג

 "ששטשילישטוא ענלַאערק יד קירעביא ןרָאװעג וליפַא זיא רימ .ןבָארּפ יד

 רָאלק טשרע רימ זיא עיציטעּפער רעטייווצ רעד ייב ,םרָאפינוא םעד טימ

 ,ךיז ן'הריקח ליפוצ ןָא רָאכ ןיא ןעמונעגנָא ךימ טָאה'מ סָאװרַאפ ,ןרָאװעג

 טלַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,15 רָאי ַא ןופ לרוחב ַא ,ןָאדרָאג ַאשַאי

 ערעדנַא ייב יו טקנוּפ ,ןַאשַאי ייב ,סָאלָאס עלַא ןעגנוזעג ךיוא טָאה רע ןוא

 "רוטַאנ ַא -- עמיטש יד ןטייב ןעמונעג ךיז טָאה ,רעטלע ןייז ןיא ךעלגניא

 רעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא סע יוװ ױזַא ,ןדיימרַאפ טשינ ןעק'מ סָאװ ,ץעזעג

 ,ךיז רע טָאה ,טרָא סיַאשַאי ןעמענרַאפ וצ גונעג טוג ןייז לָאז סָאװ ,טלַא

 סע טָאה רע טשינ ןוא טלָאװעג טָאה רע טשינ .לייוורעד טעשטומעג ,ךעבענ

 טפעשעג'ןייו ַא טגָאמרַאפ ןבָאה ייז ,ל'רוחב רעכעלגעמרַאפ ַא ; טפרַאדַאב

 רע טָאה עמַאמ ןייק .שרדמה:תיב ןסיורג ןופ ףיוה-לוש םעד ןגעקטנַא טקנוּפ

 יד יז רַאפ טריפעג טָאה סָאװ ,רעטסעווש ַא טימ ןטַאט ַא רָאנ ,טַאהעג טשינ

= 
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 ןטימ ןעמַאזוצ .רעגניז-ןטלַא יד טימ .טריפעגנָא טָאה ַאשַאי ..טײקשיטַאבעלַאב

 ןיוש זיא ,ָאלָאס ,ןילַא רעבָא ,ןעגנַאגעג םיא ייב זיא סע יװ ךָאנ זיא רָאכ ןצנַאג

 רבקה-טוביח ןטילעג ,ךעבענ ,טָאה רע .ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג םיא ייב

 ,ןעמוקנָא ןיימ טימ שממ ןעוועג היחמ ךיז ןוא

 ןוא טליפעג ךיז ךיא בָאה רעיירפ ץלַא ,טריטעּפער ןבָאה רימ רעמ סָאװ

 ךיא ןיב טורעגסױוא .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ "קסיּפ, ַא ןענעפע ןעמונעג

 ַא טַאהעג ךיא בָאה ןבָארּפ יד ייב .טייצ עגנַאל ַא ןעגניז טשינ ןופ ןעוועג

 זַא ,טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא ;ןריזילַאקָאװ וצ טייקכעלגעמ

 | ,"ילכ; טכעלנייוועגרעסיוא ןַא רָאג סעּפע גָאמרַאפ ךיא

 טלָאװעג רעייז טָאה רע .םינפוא עלַא ףיוא ןפלָאהעגסױרַא רימ טָאה ַאשַאי

 ןוא "עינינעשטומ, ןייז ןופ ןרעוו וצ רוטּפ ,סנטשרע .ןייז חילצמ לָאז ךיא זַא

 ןעמַאמ ַא טימ "ץעינעשזעב; ַא ןיב ךיא סָאװ ,ליפעגטימ ןופ ךיוא עקַאט

 ךימ ,םײהַא ךיז וצ ןעמונעג ךימ טָאה ַאשַאי ,ןגרָאזרַאפ וצ רעטסעווש ַא ןּוא

 -סױרַא רימ ןבָאה ייז .ַאניז רעטסעוװש ןייז טימ ,רעטָאפ ןייז טימ טנעקַאב

 טקידנערַאפ ךיז ןבָאה סעיציטעּפער-טנװָא יד ןעוו .טפַאשטניירפ ךס ַא ןזיוועג

 טכַאנײב ןיילַא ןייג טזָאלעג טשינ ךימ ןשטנעמ עטוג יד ןבָאה ,ךעלטעּפש

 ירפ רעד ןיא .ייז ייב ןפָאלשעגרעביא ןיוש ךיא ןיב ;עקווָארַאמָאק ףיוא

 "ונובר םעד טקנַאדעג ןוא ןעוועג םיכסמ טָאה עמַאמ יד .עלוש ןיא ןעגנַאגעג

 ןדיא ענייפ וצ לזמ ןבָאה רימ סָאװ ,םלוע-לש

 םיא .שרדמה-תיב ןסיורג ןופ ןדיא יד ייב גנילביל ַא ןעוועג זיא ַאשַאי

 ןדיא .ןעלטרַאגרעטנוא טוג רעירפ טפרַאדַאב ךיז ןעמ טָאה ןטערטרַאפ וצ

 "ןיז ןקיצרַאה ןייז ןסעגרַאפ טשינ ןבָאה ייז .ןַאשַאי טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה

 זיאס ,ןעמעלַא ךָאנ .טנידעג םיא טָאה עמיטש יד סָאװ ןרָאי יד ךרוד ןעג

 סָאװ ...ןעלזָאמ יו טקנוּפ .ןעמוקרעביא זומ לגניא ַא סָאװ ךַאז-טָאג ַא ךָאד

 ? קידלוש ,ךעבענ ,רע זיא
 םש רעמ טָאהעג טָאה שרדמה:תיב ןסיורג םעד ןופ רָאכ ס'רָאטקעּפס

 : טרעקרַאפ ןעוועג השעמ יד זיא ,רעדיװ ,לוש-רָאכ ןיא .קיטשּפָאק ןזח רעד יו

 -עג ןעמ טָאה ,רָאכ ןייז רעבָא .ןעמָאנ ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ןָאסניוװעל ןזח

 .רעכַאװש ַא אקווד זיא ,טסעומש

 ַא ,שטנעמ רעגנוי ץנַאג ַא ךָאנ ןעוועג זיא רָאשזיריד רעד רָאטקעּפס

 ןוא ןגנמ רעסיורג ַא ,רוחב רעטלַא ןַא ,ןַאמ רעקידווע'נח-ץרַאװש ,רענייש

 רעד זַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה רע .רעליּפשיָאנַאיּפ רעטנעטעּפמָאק ַא
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 טליפעג ךיז טָאה סעּפע ,ןצרַאה םוצ קרַאטש ױזַא טשינ םיא זיא תונזח ןינע

 ייו ןוא ךָא זַאק :טגָאזעג טלָאװ רע יװ ,גנושיטנַא ןַא עיציזָאּפסיד ןייז ןיא

 -יבמַא ערעדנַא טַאהעג רע טָאה רשפא ."ןעמוקעגרעביא ןיב ךיא סָאװ ףיוא

 טמיטשַאב םיא טָאה "לרוג; רעד ןוא טיבעג ןשילַאקיזמ םעד ףיוא סעיצ

 -עּפמעט יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רָאטקעּפס ,לוש ןיא טנעגיריד:-רָאכ סלַא

 ןרָאװעג לעּפתנ טשינ זיא רע ,לשמל ייגרעס יװ ,ןרָאשזיריד עלופטנעמַאר

 ןיא בָאה ךיא יװ ,ןרוטַאנ יד-טָא .,ןייז ױזַא ףרַאד'ס יו ץלַא ןעמונעגנָא ןוא

 ןופ רעלטסניק עשידיא בור סָאד טַאהעג ןבָאה ,טקרעמַאב ןרָאי ערעטעּפש

 ,קיטולב:טלַאק ןוא טקערָאק ,טריטנַאלַאט ,םַאטשּפָא ןשטייד

 -- :טגָאזעגנָא רָאטקעּפס רימ טָאה סעיציטעּפער יד ןופ רענייא ייב

 ױצ ךיז רעה ןוא ץיז .רָאכ ןטימ ןעגניזטימ טשינ רעמ טסלָאז ,לקינָאלבַאי

 ,ָאלָאס יד וד גניז ,טנַאה רעד טימ ןָא-זייו ַא ריד ךיא ביג ,רימ ףיוא קוק

 טָאה גנונעדרָארַאפ ןייז שטָאכ 1 טסיײטשרַאפ .ַאשַאי טגניז -- טשינ ךיא זייוו

 רימ טָאה ןעמ .ביל רַאפ ןעמונעגנָא סע ךיא בָאה ךָאד ,טקיאורמואַאב ךימ

 בָאה ךיא ןוא -- ל'תילט ַא טימ עקלומרַאי ַא ,עסַאר עצרַאװש ַא טלייטעגוצ

 ךיא .שרדמה-תיב ןסיורג רעקסנימ ןיא "טויבעדא ןיימ רַאפ טיירגעג ךיז

 לױמ סָאד ןענעפע ןזָאל טשינ רימ טעװ רָאטקעּפס זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב

 ,סָאװרַאפ טסואוועג טשינ ךיא טלָאװ ,ךימ טעליוק ןעמ ןעוו .םלוע ןַא רַאפ

 ןיא ןעמוק ןסייהעג רימ טָאה רָאטקעּפס סָאװ ,סטכַאנ וצ קיטיירפ םעד

 טײרדעגמורַא ךיז בָאה ךיא זַא ,ןגָארטעצ ןוא זעוורענ ױזַא ןעוועג ךיא ןיב ,לוש

 ןבָאה לדוד ןוא המלש 'ר .רעירפ ץהעש טימ שרדמה:תיב ןסיורג םעד ייב

 ןלָאז רימ ידכ ,שרדמה:-תיב ןסיורג םעד ןיא ןענװַאד ןייג וצ ןבילקעג ךיז

 יז ןלעוװ סָאװ .םעד ןופ ןדיײרּפָא ייז טריבורּפ בָאה ךיא .ןײגמיײהַא ןעמַאזוצ

 ןעגניז ערעדנַא יו -- ןרעה ייז ןלעוו סָאװ ? םת ַא יו ייטש ךיא יװ --- ןעז

 ךיא בָאה עדנַאש קינייװ ? ליומ טכַאמרַאפ ַא טימ ּפמָאלג ַא יו ייטש ךיא ןוא

 ןּפעלש ךיז ייז ןפרַאד ?לכלוש רעייז ןיא לַאפכרוד ןיימ טימ טפַאשרַאפ ייז

 ? ררושמ "ןעמוטש; םעד ןקוקוצנָא שרדמה-תיב ןסיורג םעד וצ שזַא

 2 א
 | א

 שדוק-ןורָא םייב המיב רעד ףיוא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענייז רימ

 -ניא עטצעל יד רָאכ ןיא טדערעגניירַא טָאה רָאטקעּפס ןוא תבש-תלבק וצ

 ,רעכיוה ַא ,קיטשּפָאק ןזח .טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא לוש יד ,סעיצקורטס
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 ,עגנַאל יד ןוא עקלומרַאי עשינזח ,עכיוה יד : ןרָאי עלעטימ יד ןיא ,ןַאמ רערַאד

 זיא'ס .גנַאל יו רעגנעל ךָאנ ןעזסיוא טכַאמעג םיא טָאה ,עסַאר עצרַאװש

 .ןָאטירַאב ַא יצ עמיטש-רָאנעט ַא טָאה רע יצ ןביילקרעד וצ ךיז ןעוועג רעווש

 ןוא ,סרעייז ןעגנוזעג טָאה רָאכ רעד ,תבש-תלבק םעד ןבױהעגנָא טָאה רע

 עניימ ןיא טשינ טקוק רָאטקעּפס --- סָאלָאס-ָאטלַא יד ייב .ןגיוושעג בָאה ךיא

 ךעבענ ,ךיז טָאה ַאשַאי .טגָאזעגנָא רימ טָאה רע יװ ,ךיא גייווש ; תומַא דלד

 סָאװ ,לוק לקיטש ַא סעּפע זלַאה ןופ ןשטעװקסױרַא טריבורּפ ,טעשטומעג

 ךיז ,תבש-תלבק םעד זיא סע יװ ןכָארקעגכרוד ."ןָאט-תרוצ; ַא ןבָאה לָאז

 ךיז טָאה "םלוע תבהא/ עיציזָאּפמָאק יד .גייווש ךיא -- בירעמ םוצ ןעמונעג

 "ןָאט ענעדיײשרַאפ טימ עטכַאלּפ עצנַאג ַא ,ָאלָאס-טלַא ןַא טימ ןביוהעגנָא

 טעמכ ּפָא טגניז טסילָאס רעד ,ץרוק .סעיצַאלודָאמ ןוא ןעגנַאגרעביא ,ןטלַא

 ןעמ ףרַאד ָאלָאס רעד וצ .םיא טײלגַאב רָאכ רעד ןוא עיציזָאּפמָאק עצנַאג יד

 | .עמיטש ַא

 ךַאמ ַא ,ןָאט םעד ןַאשַאי ןבעגעג עלעקבורט ןייז טימ טָאה רָאטקעּפס

 -- זלַאה םעד ןקינייר טריבורּפ ַאשַאי ,ןבױהנָא לָאז רע טנעה יד טימ ןָאטעג

 רעד רַאפ ןָאה ַא ןופ ןגיוא טימ ןרָאטקעּפס ףיוא טקוק ַאשַאי .טשינ טייג סע

 ?ןטרַאװ רעבָא רע ןעק גנַאל יװ .זלַאה םעד רעדיוו טקינייר רע .הטיחש

 ךיז טלָאװ רע יװ ,ןיירַא טייז ןיא ןגיובנלע ןטימ עקרוטש ַא רימ טיג ַאשַאי

 -- סױרַא טשינרָאג טנייה ןיוש טעוװ רימ ייב ,לרבח ,תונמחר בָאה : ןטעבעג

 טָאה ץרַאה סָאד ,ןיינ זיא -- ןיינ :טגָאזעג טָאה רָאטקעּפס רעבָא ! רימ ףלעה

 ,טנעמָאמ םענעדײשטנַא ןַא טליפרעד טלָאװ'ס יוװ ,טעװעגנעדזַארַאב רימ ןיא

 ןזח .דרע רעד וצ ןלַאפ עקליּפש ַא ןרעה שזַא ןָאק'מ ,ליטש זיא לוש ןיא

 ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,ונ :ן'רָאטקעּפס וצ ּפָאק םעד סיוא טיירד קיטשּפָאק

 סייוו ,רָאטקעּפס ..."םלוע-תבהא, םעד ףיוא ןטרַאװ ןדיא ? שינעלקנעווק

 ,עיצַאנגיזער טימ לופ םינּפ ַא טימ ןוא רימ וצ סיוא ךיז טיירד ,ךלַאק יו

 : טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא ןוא קנואוו ַא רימ וצ רע טיג

 רשאכ; ,ןייז טשינ ןיש ךָאד ןעק רעגרע .ױזַא ןייז ןיוש לָאז ,ונ ,אלימ

 ..."יתדבָא ,יתדבָא

 (טנרעלעג עטַאט רעד רימ טָאה סָאד) ,םעטָא ןפיט ַא ןעמונעג בָאה ךיא

 "עג ךימ טָאה רָאטקעּפס יװ ,ָאמיסינַאיּפ רעירפ :ָאלָאס יד ןביוהעגנָא ןוא

 -רַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא ,ָאדנעשטשערק רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ .טנרעל

 ןיא טגײלעגנײרַא ךיא בָאה המשנ עצנַאג ןיימ .ליפעג ןוא ץרַאה טימ ,רעק
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 רעד רָאנ ןוא -- רָאה ַא ףיוא ןעגנַאהעג טלָאװ ןבעל ןיימ יו ,ןעגניז ןיימ

 .ןעװעטַאר ךימ ןעק "םלוע-תבהא;

 ןוא טמערַאװעצ ךיז ,טרעדנואוורַאפ טקוקעגנָא ךימ טָאה רָאטקעּפס

 בָאה ךיא .סעיציטעּפער יד ייב יו שרעדנַא רָאג ;רעיײפ טימ טריגיריד

 עלעשטיינק ןדעי ןוא לדיירד רעדעי ,םינּפ ןפיוא ענימ עדעי ןייז טגלָאפעגכָאנ

 טקידנעעג ןבָאה ,רימ טימ ןעמַאװצ ,רָאכ רעד ןעוו .עיציזָאּפמָאק רעד ןופ

 םערוטש ַא ןכָארבעגסױא טָאה ,לַאניּפ ןסיורג ַא טימ "לארשי ומע בהוא;

 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,סרעדנעטס יד ןיא ײרעּפַאלק ַא ;ןטנעמסידָאלּפַא ןופ

 "ָאװַארב; ןייק ןשטַאּפ טשינ רָאט'מ זַא טּפַאכעג ךיז ןבָאה םישמש יד זיב

 יד ןבָאה ,רענעמ יד ןליטשוצנייא ןעגנולעג זיא ייז ןעוו ,שודק-םוקמ ַא ןיא

 : ץרוק .ןרידָאלּפַא סָאד ןטלַאהעגנָא גנולײטּפָא רעטשרעביוא רעד ןיא ןעיורפ

 קסנימ ןעמונעג ,ןושל ןשינזח ןפיוא ,ךיא בָאה "ונביכשה; ןופ ָאלָאס ןיימ ךָאנ

 | ,םערוטש טימ

 טקירדעג רימ ,רימ וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןדיא עלַא ןבָאה ןענווַאד ןכָאנ

 רעקסנימ ,םיאבג יד .ךעלעקעב יד טּפינקעג ;חוכ:רשיי ַא טימ טנַאה יד

 ןעמענ וצ ךימ טיירג ןעוועג ; רימ וצ טלכיימשעג ךעלביל רעייז ןבָאה ,םידיגנ

 ךיא בָאה ,סטכַאנ וצ קיטיירפ ,טקנַאדַאב ייז בָאה ךיא ,תבש ףיוא חרוא ןַא יו

 ןזָאל ךיז ליוו ךיא .ןעמַאמ רעד טימ ןסע ךיא זומ ,ץורית ַא רַאפ ןבעגעגנָא

 ,המלש 'ר ?רעמינּפ עקידיירפ טימ ןגעקטנַא רימ טמוק רעוו -- ןײגמײהַא

 ןעמונעגטימ יז ןבָאה ייז ! עמַאמ ןיימ : גנושַארעביא רעסיורג ןיימ וצ ןוא לדוד

 -רעביא ןעוועג זיא עמַאמ יד .ןעלחר טימ םייה רעד ןיא ןבילבעג זיא עשַאב ןוא

 וצ .החמש רַאפ טשוקעג ןוא טולַאהעג ךימ טָאה יז ,דיירפ ןופ ךעלקילג

 ייב ךיז ןטעב טָא ןעוועג טשינ ןכיילג ןייק רָאג זיא ןעלדוד ןוא ן'המלש

 ןעמַאמ רעד ןעמענטימ וליפַא ,תבש ףיוא ייז וצ ןייג לָאז ךיא םידיגנ יד רימ

 עמַאמ יד .עקווָארַאמָאק ףיוא םייהַא ייז טימ ןייג אקווד ליוו ךיא ןוא ךיוא

 סָאד :זנוא םורַא ןעיורפ יד רַאפ טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןוא טסיורגעג ךיז טָאה

 ַא ןשטנואוועג ןוא טרילוטַארג ריא ןבָאה עלַא !ןוז ןיימ !עקמייח ןיימ זיא

 .רימ ןופ תחנ ךס

 -ָאק ףיוא םייהַא שרדמה-תיב ןסיורג םעד ןופ סופוצ קידנּפעלש ךיז

 טשינ דייר ןייק ךָאד טָאה תבש םוא עקנָאק רעד טימ ןרָאפ ןופ) עקווָארַאמ

 ןיא .געוו ןצנַאג םעד טנַאה רעד ייב ןטלַאהעג לדוד ךימ טָאה ,(ןייז טנעקעג

 יװ גלָאפרעד ןיימ טימ ךיז טיירפ רע זַא ,טליפעג ךיא בָאה קורד:טנַאה ןייז
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 ןיוש זיא ,םייהַא זנוא וצ ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו .רעדורב רענעגייא ןַא

 .ןרעלקוצרעביא סָאװ טסואוועג טשינ ןיוש טָאה עשַאב .טעּפש ץנַאג ןעוועג

 זיוה ןיא טייקיד'בוט-םוי ַא טכַארבעגנײרַא טָאה לַאפייב ןיימ ןופ הרושב יד

 ,תבשיגנוע ןתמא םעד טימ טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טכַארברַאפ ןבָאה רימ ןוא

 ַא טימ ןעװעג דבכמ עשַאב רימ טָאה ,ירפ רעד ןיא דלַאב ,תבש

 עניימ טקוקעגרעביא טָאה עמַאמ יד .עמיטש רעד רַאפ הלוגס ַא -- לגָאמ-לגָאג

 סָאד ,"ךוליה; ןיימ ןגעוו סעּפע ןָאט וצ תבש ךָאנ דלַאב : ןסָאלשַאב ןוא םידגב

 ,רעּפעלש ַא יו ןשטנעמ ןשיווצ ןזָאלסױרַא ךימ טקיטייװעג ריא טָאה ץרַאה

 טקעד ,טגָארט ררושמ ַא סָאװ ,עסַאר עגנַאל יד זַא ,טסיירטעג ריא בָאה ךיא

 רימ סָאװ .ןעלמיה יד ןיא טבעװשעג בָאה ךיא .ץכעוטנָא סָאד וצ יווייס

 ,םלוע םעד ןלעפעג ןיב ךיא ןוא גניז ךיא -- ךיש רימ סָאװ ,גוצנָא
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 ןיילק"וצ ןעוועג שרדמה:-תיב רעסיורג רעד זיא ירפ רעד ןיא תבש םעד

 טשטנעבעג טָאה'מ .,ןענווַאד ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןדיא עלַא יד ןעמענוצניירַא

 ,רָאכ ןטימ קיטשּפָאק ןזח טנוװַאדעג טָאה עקַאט רַאפרעד .תבט שדוח-שאר

 -ַאטשעגרָאפ זיא םיא ןעוו ,םייה רעד ןיא ןציזנייא טנעקעג טָאה דיא רעכלעוו

 עקיצרַאה יד ןעגניז רָאכ ןטימ קיטשּפָאק ןזח ןרעה וצ יו ,חור-תחנ ַאזַא ןענ

 . ?גָאלצ ַא רַאפ ןשטנעב-שדוח-שאר ַא טימ ךָאנ הניגנ עשיגרוטיל עשידיא

 ,ןײרַא לוש ןיא ןפָאלעג ןעמ זיא ! ערעּפָא הרּפכ ַא

 גנַאזעג-ביול טימ ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ַאשַאי

 "רעפייא ןופ ןמיס םוש ןייק ןזיװעגסױרַא טשינ טָאה רע .ןטנעמילּפמָאק ןוא

 ןיב ךיא .ןענַאטשרַאפ טשינ רימ וצ גנומענַאב ןייז ךיא בָאה טלָאמעד .טכוז

 -נייוועג ץנַאג ַא זיא טכוזרעפייא ,ןצַאשוצּפָא סע ןרַאפרעדמוא ,גנוי-וצ ןעוועג

 טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא םוטעמוא .רעלטסניק ןשיווצ גנוניישרעד עכעל

 יד טשינ טניגרַאפ לָאמ ךס ַא ,ןלָאר-טּפױה יד ןופ ענייא טכוזרעפייא טליּפש

 רעד ףיוא גלָאפרעד םעד יורפ ןייז ןַאמ ַא רעדָא ,ןַאמ םענעגייא םעד יורפ

 ...ןצנעװקעסנָאק עטסנרע וצ טכוזרעפייא יד טריפרעד לָאמטּפָא .עניב

 -ענַאב סיַאשַאי ןצַאשּפָא טנעקעג טשרע ךיא בָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 -ַאי קנַאדַא .טנערוקנָאק ןייז --- רימ וצ ןליפעג עקיטכירפיוא ענייז ןוא גנומ

 עגנוי ןפלעה וצ הדימ יד טלצרָאװעגניײא רימ ןיא ךיז טָאה ,גנולדנַאה סיַאש

 ואוו עיסעּפָארּפ ַא --- ךַאפ-רעטַאעט םעד ןיא ערעירַאק רעייז טימ רעלטסניק
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 ,ץנענימָארּפ ןכיירגרעד וצ רָאנ טשינ סנַאש ַא ןגירק וצ רעווש רעייז זיא סע

 -רעטַאעט ַא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ןרָאי עלַא יד .גנונעקרענָא טשינ וליפַא

 ןיימ זיא ,עקירעמַא ןיא סרעטַאעט עשידיא ןופ רָאסישזער ןוא רָאטקעריד

 טכיירגרעד ןבָאה ייז ןופ ךס ַא ,ןטנַאלַאט עגנוי רַאפ ןפָא ןעוועג דימת רעטַאעט

 ןענָאמרעד ייז .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ךיוא ץנענימָארּפ ןוא גנונעקרענָא

 יד ייז ןבעג רַאפ ,טײקרַאבקנַאד ןוא גנורערַאפ טימ םויה-דע ןעמָאנ ןיימ

 .עניב רעד ףיוא טנַאלַאט רעייז ןעלקיװטנַא וצ טייהנגעלעג עטשרע

 יד טימ ןעגנוזעג טָאה ַאשַאי .תירחש ןענװַאד טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ

 "עג ןיא לַאפייב ןיימ .ןעגנוזעג ךיא בָאה סָאלָאס עלַא רָאנ ,דימת יוװ ןטלַא

 ןענַאטשעג ןדיא ןענייז הרות יד ןענעייל םייב .עיציזָאּפמָאק רעדעי טימ ןגיטש

 ,רימ רַאפ טרָאװ טוג ַא טַאהעג טָאה רערעדעי ןוא ףיוה-לוש ןפיוא

 טייקנדירפוצ .טשַארעביא טשינ ןיטולחל לַאפייב ןיימ טָאה ןרָאטקעּפס

 ,ןגלָאפרעד עלעודיווידניא ןייק טנעקרענָא טשינ טָאה רע .ןזיװַאב ָאי רע טָאה

 ?ןייז שרעדנַא ןעק יוװ .גלָאפרעד ַא זיא רָאכ ןייז :ןסייהעג סע טָאה םיא ייב

 ןוא ןקָאלּפ ַא יװ ןייטש טזָאלעג ךימ רע טָאה סָאװרַאפ :עגַארפ ןיימ ףיוא

 ערעדנַא יד טימ טשינ ןוא ָאלָאס ןייק טשינ ,ןעגניזוצטימ טשינ טגָאזעגנָא

 :טרעלקרעד רימ רע טָאה ? ןטלַא

 ,ןעגנַאזעג עלַא יד טימ לגרָאג םעד ןסיירנָא טשינ ךיז רָאט טסילָאס ַא --

 ןייטש וצ .ָאלָאס רעד וצ טמוק סע ןעוו ,טורעגסיוא ןוא שירפ ןייז ףרַאד רע

 רעד ףיוא ךיוא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא) טסנוק ַא ךיוא זיא ,ןעגניז טשינ ןוא

 -רעטנורַא וצ יו טסנוק רעמ זיא ,עניב רעד ףיוא ןגייווש ןוא ןייטש וצ : עניב

 ,סָאלָאס יד ןעױרטוצנָא ריד טַאהעג ארומ בָאה ךיא .(ןגָאלָאנָאמ עצנַאג ןדייר

 עיציטעּפער רעד ףיוא .קיטכיזרָאפ רעייז ןייז ןעמ ףרַאד רעגניז-רעדניק טימ

 -ַאבק ַא ךיז ייז ןביג --- םלוע ןרַאפ לוש ןיא טמוק ,םיכאלמ יװ ייז ןעגניז

 ףיוא גיוט רָאכ ס'רָאטקעּפס ? םלוע רעד טגָאז סָאװ .סעּפע ייז וט ןוא ...*ךַאמ

 , .. תורּפכ

 ,טרעױדַאב רָאטקעּפס טָאה -- לרעגניז ַא ןעוועג זיא רע !עקנישַאי --

 ,סעכלעזַא יו סנױזַא סעּפע ןייז זומ ץַאלּפ ןייז ףיוא .ןדיא יד ייב גנילביל ַא --

 טשרע ךיא טלָאװ ,טיירגעגוצ ןייז וטסעװ טייצ-חסּפ םורַא טנכערעג בָאה ךיא

 ןייד זיא ,ןטימניא ןקעטש ןבילבעג זיא ַאשַאי זַא ,ונ .ריד טימ טריקיזיר ןַאד

 -ָאװשעג ןייק ןגירק טשינ רָאנ טסלָאז ...ַאב טשינ ךיז טסָאה וד סָאװ ,לזמ
 ,קיטש ןייק טשינ ןעמ טכַאמ רימ ייב ,לקינָאלבַאי ? טסרעה וד ,ּפָאק םענעל
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 "יטש עטוג טימ ךעלעגניא גרַאק !ענדָארג ןייק קירוצ ךיילג ןעילפ טסעוו

 ? קסנימ ןיא ןַארַאפ ןענייז ךעלעמ

 :דוס ַא ןיירַא שמש רעד רימ טמיור ןענווַאד ןכָאנ

 ןקיד'תבש ַא ףיוא םייהַא ךיז וצ ןעמענ ךיד ליוו ןושאר-יאבג רעד --

 יו ,גױא ןַא טימ לטניּפ ַא רימ וצ רע טיג --- ריבג ַא זיא רע .טיײצלָאמ

 ןגיוצעג דָארג טָאה ךימ !רוחב רעקידלזמ ַא טסייה סָאד :טגָאז רענייא

 -תיב ןגעקטנַא זה קיטכיצ סיַאשַאי ןיא רעדָא ,עקווָארַאמָאק ףיוא םייהַא

 ,ןכָאק סיַאניז רעטסעווש ןייז טכוזרַאפ לָאמנייא טשינ בָאה ךיא ואוו ,שרדמה

 / .יאבג ןטימ ןייג ןסייהעג רעבָא רימ טָאה רָאטקעּפס

 ,קידנעלכיימש רימ רע ט'הצע -- ריבג ןטימ ייג ,לקינָאלבַאי ,ייג --

 -רַאפ .ןעמיטשַאב ןֿפרַאד רע טעװ ןעגניז ןרַאפ *עינַאװָאלַאשז,; ןייד --

 ןעמ טעװ טנלָאשט ןייק ,תמא !לסעמרַאוו ַא ןיירַא לייוורעד ּפַאכ ? טסייטש

 -קעװַא טשינ ןטרָאד ןופ וטסעװ קירעגנוה רעבָא ,ןריוורעס טשינ ןטרָאד ריד

 ידליג יװרעפא ַא .יאבג רעד ?טרעהעג וטסָאה ייט ס'יקצָאסיװ ןופ .ןייג

 ןײלַא רע ןוא קסנימ ןיא עמריפ-ייט יקצָאסיװ יד טריטנעזערּפער ,"ץעּפוק

 ' - ,ןיקצָאסיװ ןופ ךָאנ רעכייר זיא

 תבש ףיוא חרוא ןַא

 ךיז טָאה "יקצָאסיוװ-טעמכ, רעד זיב ,טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא

 ערעווש יד טרעהעגסיוא טָאה רע זיב ;םיאבג ערעדנַא יד טימ טדערעגכרוד

 ןיא םיא וצ ."על'הבוט; ַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ןדיא רָאּפ ַא ןופ רעצרעה

 ןכָאנ ,שרדמה תיב ןיא רעבָא ,טזָאלעגוצ רוסָא ייז ןעמ טלָאװ טעניבַאק

 זיא ,םלוע-לשד-ונובר םוצ תוליפת יד ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,ןענוװַאד

 טישלח'עג טָאה רימ .ןדיא-*ךמע, וצ טייקיטעטליואוו ןזייוװַאב וצ רעגנירג

 טשינרָאג ךָאנ ךיא בָאה ירפ רעד ןיא *לגָאמ-לגָאג, ס'עשַאב ץוח .ץרַאה סָאד

 טגָאנעג רימ טָאה'ס .(ןענוװַאד ןרַאפ ןסע טשינ ךָאד לעוו'כ) ןעוועג םעוט

 זיא גהנמ רעד יװ ,ריבג ןפיוא טרַאװעג בָאה ךיא רעבָא ,עלעפעל ןרעטנוא

 רע טָאה ךעלדנע ."הרשע-הנומש, סיוא-טייג רע זיב בר ןפיוא ןטרַאװ ֹוצ

 ןצנַאג ןפיוא .םיא ךָאנ --- חרוא ןייז ,ךיא .גנַאגסױרַא םוצ ןקור ןעמונעג ךיז

 רימ .ןגעקטנַא "תבש-טוג; םעד ןגָארטעג ןדיא יד םיא ןבָאה לוש ןופ געוו

 זיא סָאד .:טעקשושעג ךיז ןוא קילב ןכעלביל ַא ןפרָאװעגוצ ךיוא ייז ןבָאה
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 ,ל'מותי רעמערָא ןַא ,ענדָארג ןופ ץעינעשזעב ַא !ל'ררושמ רעיינ רעד ,רע

 ,יאבג רעד ,גָאטימ ףיוא םיא טמענ רע .ךעבענ

 ךיז וצ ךיא טכַארט -- !ּפָאק "ס'עינָאפ, ףיוא תומולח עטסיוו עלַא

 !שיט םוצ ?ל'מותי; .רעיינ ַא .רַאוטָארט ןכרוד ןעקניזוצנייא יו ליפ ןוא

 עטסיוו ,עטסוּפ ףיוא ןייגסיוא לָאז ,עמַאמ-עטַאט ןיימ טרעשַאב זיא סָאװ

 ןיא יו ,ןגיּפשעגסױא ךיא בָאה *!יופ !יופ !יופ; .רעדלעוו ןוא רעדלעפ

 ךיא רעכלעוו וצ ,הלוגס עקיצנייא יד -- ?ערה-ןיע ןַא ןכערּפשּפָא; ןופ חסונ

 ,עמַאמ-עטַאט עניימ ןצישַאב וצ ןטכַארטרעד טנעקעג ךיז בָאה

 לטנַאמ ןצרַאװש ,ןגנַאל ןיא ןָאטעגנָא ,ריבג רעד ,חרוא-סינכמ ןיימ

 -עג יד טימ ,טרעבלַא ץנירּפ ןייז רעביא רענלָאק םענעלוקַארַאק ַא טימ

 -נעה ענעשמַאז ןיא טנעה יד ,ּפָאק ןפיוא רעדניליצ ַא ןוא ןזיוה עטפיירטש

 -ַאנרעבוג רעד רעביא טריצַאּפש קיד'תומיענב ,םַאזגנַאל ךיז טָאה ,סעקשט

 ךָאנ טָאה ןריצַאּפש סָאד .םיא ךָאנ ךיא -- טריצַאּפש רע .סַאג רעקסרָאט

 ןיק רימ וצ שממ רע טָאה געװ ןצנַאג םעד .טיטעּפַא ןיימ טציירעג רעמ

 -עג ןוא "לדנוגינק ַא טמורבעגוצ ךיז טָאה רע .טדערעגסױרַא טשינ טרָאװ

 ,םענייש ַא וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענייז ךעלדנע ,םיא ךָאנ ךיא -- טזײרּפש

 ריט יד ,עקּפָאנק ַא ןָאטעג שטעווק ַא רע טָאה ריט ַא ייב .רעיומ ןטנַאגעלע

 ךיא : רימ וצ ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךַאמ ַא ןוא ןיירַא זיא רע .טנפעעג ךיז טָאה

 ,ןײרַא ךיוא ךיא ןיב .קינייװעניא ןגלָאפכָאנ םיא ןוא ןייז חירטמ ךיז לָאז

 םיא ייב ןעמונעגּפָא ,רָאדירָאק ןיא ןענַאטשעג זיא לדיימ גנוי ,ןייש ַא

 טגָאזעג ךיא בָאה ,ןדיא ייב ךיז טריפ סע יװ .רעדניליצ םעד ,לטנַאמ ןייז

 ַא ןיא יז זַא ,סייו ייג .טשינ טרעפטנע יז *!תבש טוג; :לדיימ רעד וצ

 לסקיש רעד וצ ןָאטעג גָאז ַא סעּפע טָאה תיבה-לעב רעד .טסניד ַא ,לסקיש

 ,ּפערט יד ףיא ףױרַא רע זיא ןײלַא ןוא ןייטש טזָאלעג ךימ ,שיסור ףיוא

 ןענַאטשעג ןיב ךיא .ןרעמיצ עטשרעביוא יד וצ טריפעג אמתסמ ןבָאה סָאװ

 ,תבש ?טשינ יצ ,לטיה סָאד ןָאטסיױא ךיא לָאז יצ :טסואוועג טשינ ןוא

 רשפא ? לטיה ַא ןָא ןסע ךיא לעוװ ױזַא יו -- עסקיש ַא ,בוטש עשידיא ַא

 ןסָאלשַאב ךיא בָאה ?ןסע םוצ סעקלומרַאי םיריבג יד ייב ןעמ טלייט

 ןוא ןעמונעגוצ סע טָאה יז .זטרַאק ןיימ ןָאטסױא ָאי לסקיש רעד דובכל

 טלָאוװ ,םינּפ ןפיוא קורדסיױוא ריא ןענַאטשרַאפ ןַאד ךיא טלָאװ .טרַאװעג

 ארומ טסָאה ?ךיױא עקרוב יד סא טשינ וטסוט עשזיסָאװ :טיידַאב סע

 ,טניימ יז סָאװ טּפַאכעג סנטייצַאב ךיז בָאה'כ ?עטנַארט יד ןעיורטעג וצ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 218

 ַא טימ טגנַאלרעד ריא ןוא סעכעדלַאכ ןיימ ןָאטעגסױא ךיא בָאה יתּפרחב

 ייז ןדייר סָאװרַאפ :טרעדנואועג ךיז בָאה'כ ?!ָאטסױלַאשזַאּפ, ןשיסור

 .שיסור ייטשרַאפ ךיא ? לסקיש סָאד ,תיבה-לעב רעד -- ןושל-םוטש ףיוא

 ןוא עװָאלָאטס רעד ןיא ןיירַא לָאז ךיא ןזיוװעגנָא רימ טָאה לדיימ סָאד

 טָאה רעמיצ סָאד .לטיה ןיימ טימ עקרוב ןיימ קידנעמענטימ קעװַא זיא

 ןעקנַארש ענרעזעלג יד ,לבעמ סָאד ,ץַאלַאּפ ַא יו ןגיוא עניימ ןיא ןעזעגסיוא

 ךיא בָאה סנױזַא -- רישעג ענרעבליז ןוא ענעדלָאג עטלעטשעגסיוא יד טימ

 ךיא !ריבג רענדָארג םעד ,ווָאגניליש רעטעפ ןיימ ייב ןעזעג טשינ וליפַא

 .טַאהעג ארומ ךיא בָאה טנעָאנ ןעמוקוצ .ןטייוו רעד ןופ טקוקַאב ץלַא בָאה

 ןופ ןָאטעג ייו רימ ןבָאה סיפ עניימ .ןענַאטשעג ןוא ןענַאטשעג ךיא ןיב

 "נָא ךיז ךיא בָאה .ריצַאּפש םעד ןופ ,לוש ןיא גָאט ןבלַאה םעד ןײטשּפָא

 .טייהרענעטעבעג טשינ טצעזעגקעװַא ךיז ןוא טומ טימ ןעמונעג

 עניימ ןיא לגניא ַא ןזיװַאב ךיז טָאה עװָאלָאטס רעד ןופ ריט רעד ןיא

 רָאּפ ַא רימ ףיוא ןָא טלעטש רע .עקזולב רעקסָארטַאמ ַא ןיא ןָאטעגנָא ,ןרָאי

 "ליה ךיז טָאה רע .טלעוו רענעי ןופ ןױשרַאּפ ַא ןעוועג טלָאװ ךיא יװ ,ןגיוא

 ,טרַאװ ןוא ץיז ךיא .קירוצ ןדנואוושרַאפ דלַאב זיא ןוא טכַאלעגרעדנַאנַאפ קיכ

 -ַארג ַא ןופ ןליּפש ןוא ןעגניז סָאד ןרעיוא עניימ וצ ךיז טגָארטרעד דלַאב

 םעד עקניטסַאלּפ ַא ןופ ןעגנוזעגּפָארַא טָאה עמיטש עקידנצלירג ַא .,ןָאפָאמ

 סָאװ ,אלימ .*ַאליַאליַאלַארט ,ץעינַאט ישָארָאכ שזיצטַאמ ,, : רעגַאלש ןשיסור

 ןטייווצ ַא ,לָאמנייא :וצ ךיז ךיא רעה ,טשינ יווייס ךָאד ךיא בָאה ןָאט וצ

 שזיצטַאמ, ַא טימ דבכמ רימ ןעמ זיא ,רעגנוה ןופ רימ טעשזמירג ךיוב ןיא

 לָאמַארעדיװ ןוא טקידנעעג ךיז טָאה עקניטסָאלּפ יד .,?ץעינַאט ישָארָאכ

 -- קיניײװ ןעוועג רימ סָאד זיא ,*ץעינַאט ישָארָאכ שזיצטַאמ, :ןבױהעגנָא

 ,עקניטסַאלּפ רעד ףיוא רעגניז םעד ןפלעהוצסיורַא לגניא סָאד טסילשַאב

 טָאה ,רעגניז ַא ןיב ךיא זַא ,טלייצרעד רענייז עטַאט רעד םיא טָאה רשפא

 ךיז רע טָאה ,ונ ,ונ .הרות יד ךיוא ןעק רע זַא ,ןזייװַאב טלָאװעג רימ רע

 -ַאליַארט ...ץעינַאט ישָארָאכ שזיצטַאמ; : טנעו עכיילג יד ףיוא ןסירעג

 רעפטנע רעד ,ךיא טכַארט -- ?ָאד ןעמ טסע ןעוו : םלוע-לשיונובר .,..,ַאל

 לסקיש סָאד ןעו ...*ץעינַאט ישָארָאכ שזיצטַאמ, :ָאטנָארּפ ןעמוקעג זיא

 יז ךיא טלָאװ ,זטרַאק ןיימ טימ עקרוב ןיימ קעװַא רימ ןופ טשינ טמענ

 ַא ןָא ףיױל ייג .ןטרָאד ןופ ןפָאלטנַא טלָאװ ךיא ןוא ןסע סָאד ןעוועג לחומ

 .רעגנוה ןופ ןגיוא יד רַאפ רימ טלדניווש סע ...!עקרוב ַא ןָא ןוא לטיה
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 ןצ טָאטשנָא .טרַאװ ןוא ןײלַא רענייא ץיז ךיא .העש ַא ךָאנ ,העש ַא קעװַא

 לדיל סָאד ,תמא .?שזיצטַאמ,; ןופ טרעצנָאק ַא רָאג רימ ןעמ טיג ןעייק

 ןצנַאט וצ רועיש רעד זיא לפיוו רעבָא ,דנַאלסור ןיא עטסרעלוּפָאּפ סָאד זיא

 ? ןגָאמ ןרעטכינ ןפיוא

 ןעמונעג ךיז טָאה לסקיש סָאד ןוא ןפלָאהעג טָאה רעטשרעביוא רעד

 טשרעוצ :טעװַאיעג ךיז ןבָאה זייווקיצנייא ,שיט םוצ ןטיירג טימ ןערָאּפ

 טָאה יז .ןַאמ ריא ןופ רעגניא ךס ַא ,יורפ עקידנצייר ,ענייש ַא ,םַאדַאמ יד

 ןופ ןָאטעג-ביוה ַא ךיז בָאה ךיא .ךיז ףיוא ענָאמיק עטנַאגעלע ןַא ןגָארטעג

 ,"תבש-טוג; םעד ןגעקטנַא ריא ןּפוטש וצ טשינ לכש גונעג טַאהעג ןוא טרָא

 ,טלקָאשעגוצ ךיוא ךיא בָאה ,ּפָאק ןטימ לקָאש ריא ףיוא

 : קידנעמורב ,לגניא סָאד םיא ךָאנ --- ןעמוקעגניירַא זיא תיבה-לעב רעד

 ףױא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא ..."ַאלַארטדַאליַאל-ַארט ...שזיצטַאמ;

 ןוש סע ןעמ טמוק יװ :טכַארטעג ןוא שיט םייב ץַאלּפ םענעזיוועגנָא ןַא

 ?ריט טייז רענעי ףיוא ןיוש ךיז ןעמ טעז יו ? רעביא

 -עמ טימ ןעלּפָאג ןוא לפעל עקיצנַאלג טגײלעגנָא ןגיל רעלעט ןיימ ייב

 סָאד .עקניניילק רָאג ןוא ערענעלק ןוא ערעסערג :םינימה-לכמ סרעס

 ,םילכאמ ןָא ןגָארט ,ןיטסירק ערעטלע ןַא ,ןירעפלעהסױרַא ןַא טימ לסקיש

 "עג טשינ רעכיז ןוא ןעזעג טשינ ןגיוא יד רַאפ לָאמנייק בָאה ךיא עכלעוו

 עבישזד ,ןדנואו עטקַאהעג ןיא ךיא ץיז .סע טסע ןעמ יױזַא יו טסואוו

 טצכעל'ס ןוא לּפָאג ַא טימ עיצרָאּפ ןיימ ןופ ךעלעקערב ןוא ךעלעקיטש

 ייב טנלָאשט-ךעלבעב עלעסיבַא ס'עשַאב ךָאנ ץרַאה סָאד השעמ-תעשב רימ

 ...עקוװָארַאמָאק ףיוא על'הריד ןיא זנוא

 ןופ יו ץוח .סױרַא טשינ טרָאװ ןייק רימ וצ רענייק טדער שיט םייב

 "טנע ךיא סָאװ ףיוא ? עלעקיטש ַא ךָאנ ? עלעסיבַא ךָאנ רשפא : ןגעוו-אצוי

 יווייס ןיוש זיא רימ ,זיא תמא רעד .טַאז ןיוש ןיב ךיא ,?ָאביסַאּפס; רעפ

 ,..טיטעּפַא רעד ןעגנַאגרַאפ

 םַאדַאמ יד ךיז טָאה -- רעגיײזַא ייווצ גָאטימ קידנעטש ןסע רימ --

 טָאה יז סָאװ ,ןסיוועג סָאד טגָאלּפעג ָאי ריא טָאה רשפא .טרעפטנערַאפ יו

 -עגרָאפ טשינ ןוא ץהעש ליפזַא דניק קירעגנוה ,םערָא ןַא ןציז טזָאלעג
 -- דניק ַא ךיוא ךָאד טָאה יז ,ןעמעלַא ךָאנ ? וליפַא רעסַאװ קנורט ַא טגייל
 ,סדמערפ סָאװ ןוא -- סנגייא זיא ,סנגייא סָאװ; ,רעבָא ...ץרַאה ס'עמַאמ ַא
 | ..."סדמערפ זיא
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 :ןושל ןגָארקעג "יקצָאסיװ-טעמכ, רעד טָאה טָאּפמָאק םייב

 !סעּפע גניז .עלעמיטש ענייפ ַא ,לגניא סָאד ,ןייפ רעייז טגניז רע --

 .ייןרעה ךיוא יורפ ןיימ לָאז

 לדנוז סָאד ןיירַא ךיז טשימ -- !"ץעינַאט ישָארָאכ שזיצטַאמ; גניז --

 ,שיסור ףיוא

 ךיא ,שזַארוק רעד ןעמונעג רימ וצ ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ טשינ סייוו'כ

 עניימ תוחוכ עלַא טימ קידנטלַאהניא ןוא שיט ןופ ןביוהעגפיוא ךיז בָאה

 טעװ עמַאמ ןיימ ,טעּפש ןיוש זיא'ס -- :טקידלשטנַא ךיז ךיא בָאה ,ןרערט

 וצ ןייג זומ ךיא .ןענייו טעװ יז .ןעמוקעגניהַא ןיב ךיא ואוו ןסיוו טשינ

 .גָאטימ ןרַאפ טקנַאדַאב ייז בָאה'כ .לרעטסעווש ןיימ וצ ןוא ןעמַאמ ןיימ

 לטיה ןיימ טימ עקרוב ןיימ ןבעגעגקירוצ לסקיש סָאד רימ טָאה רָאדירָאק ןיא

 ...רעייפ ַא ןופ יו ןטרָאד ןופ ןפָאלעגסױרַא ןיב ךיא ןוא

 ןרָאי רעקילדנעצ יד ןופ ךשמ ןיא טלעװ רעד רעביא קידנרָאפמורַא

 ןיא .שממ-לעוּפב ןרעגנוחוצרעטנוא ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טשינ רימ זיא

 לקיטש ַא ךָאנ ןעגנַאגעגסױא רימ זיא תויח סָאד ןעוו ,ןטנעמָאמ עשיטירק

 ןיא ץיז ךיא יו דליב סָאד ןענַאטשעג דימת ןגיוא עניימ רַאפ זיא ,טיורב

 ,רעגנוה רַאפ רימ ט'שלח ץרַאה סָאד ןוא קסנימ ןיא עװָאלָאטס רעכייר רעד

 זיא ןעמ רעבָא ,ךַאז ןייק ,םשה-ךורב ,סיוא טשינ טלעפ סע ןעוו ,טציא ןליפַא

 טימ ,ןטפעשעג"-רעטַאעט טימ טיירדרַאפ זיא ּפָאק רעד ,ןעמונרַאפ זייוונטייצ

 טשינ רעבָא ךָאד זיא ןעמ .טונימ רעד וצ ןסע טשינ ןעק ןעמ ןוא ןבָארּפ

 דלַאב רימ טביוה ,ליפעג-רעגנוה ַא גירק ךיא יו ױזַא זיא ,שטנעמ ַא יו רעמ

 שזיצטַאמ, ןופ רעטרעוו יד טימ עידָאלעמ יד ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק וצ ןָא

 ...?ַאליַאליַאל-ַארט --- ץעינַאט ישָארָאכ

 סעקינעלּפ עשיכיירטסע

 ןבָאה ןדיא .קידלגױפ יױזַא טשינ זיא טנָארפ ןשטייד-שיסור ןפיוא

 "עקעי; רעד רעבָא :רוביג ַא *עינָאפ, זיא ךיירטסע ןגעק : טריזימעלָאּפ

 ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא טנָארפ-המחלמ ןופ סעיינ יד .ןסיב רערעווש ַא זיא

 טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ןדיא ?ןדיא רַאפ טוג זיא'ס :טקנוּפדנַאטש ןייא ןופ

 סָאד .ןפוא ןטוג ַא ןיא וליפַא ןוא "הרצ-תעק ןַא ןיא לטרעוו-סקלָאפ םעד

 רַאפ טוג זיא'ס -- ז עיגעטַאמש-עיגעטַארטס רימ גיוט סָאװ :טניימעג טָאה
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 ;קירעביױב ןיא ןכָארקרַאפ טסיב ,טקנוּפ םוצ ךיז טלַאה --- רעדָא 1 ןדיא

 סָאד טָאה ,גרוטַאמַארד רעד ,ווָאמיד ּפיסָא ? ןדיא רַאפ טוג זיא'ס : רקיע רעד

 ."סערּפסקע-סקנָארב;ק עסעיּפ ןייז ןיא טצונעגסיוא לטרעוו-סקלָאּפ

 "ומש טרעהעג ךיא בָאה ,רעייפ ןפיוא עטשרע סָאד ןייז טעװ ענדָארג

 ;רעקלַא ןַא טימ בוטש ַא יװ ךָאד זיא דנַאלשטייד ןוא ןלױּפ-שיסור .,ןסע

 -ַאב ןדיא ןבָאה -- גנַאג ַא ענדָארג טייג ,ריר ַא ןבעג דנַאלשטייד ךיז טעװ

 יז ;טליצרעד טשינ ןעמַאמ רעד ךיא בָאה סעיינ יד .ןזיווַאב ךעלרעּפנײש

 ןבָאה ענדָארג ןופ ןרעגרע וצ ךיז רעירפ סָאװ ןופ טסואוועג טשינ טָאה

 ןיא יו ,םענייק ןופ טשינ טרעה'מ; .העידי םוש ןייק ןגָארקעג טשינ רימ

 ךיא; .ןעשַאב רַאפ ץרַאה סָאד טדערעגסיוא עמַאמ יד טָאה *!ןיירַא רעסַאװ

 "!ןגָארטוצרעבירַא ץלַא סָאד ןזייא ןופ רעקרַאטש ןיב

 זיא שרדמה-תיב ןסיורג ןיא רָאכ ןיא ןעגניז ןופ *עינַאװָאלַאשז; ןיימ

 ןגָארקעג ןבָאה עקירעביא יד ,שדוח ַא לבור סקעז ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב

 תוריכש עניימ ןענייז ,ךיא יו ,רעגנַאפנָא ןַא רַאפ .לבור ףניפ זיב יירד ןופ

 -ַאב רימ רַאפ טָאה עמַאמ יד .טנַאה רעד טימ ןכַאמוצקעװַא טשינרָאג ןעוועג

 ,קָאשטלָאט ןפיוא לרעטינרַאג םעיײג ַא ,ךעלעוויטש עיינ רָאּפ ַא טלעטש

 עשיסור יד יו ,קילשַאב ַא טימ עכַאּפָאּפ עקידרעטניוו ַא טלדנַאהעגנייא

 ,ץעיװקסָאמ רע'תמא ןַא יו ןעזעגסיוא בָאה ךיא ןוא ןגָארטעג ןבָאה ןטַאדלָאס

 -עגוצ זיא לטסנידרַאּפ סָאד .הסנכה לסיבַא ךָאנ ןעמוקעגוצ רימ זיא'ס

 טָאה ַאשַאי .תויוול ןוא תונותח ןופ םיררושמ עקינייא טימ ןזח םעד ןלַאפ

 ךיז טָאה עמַאמ יד ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ הקזח ןייז ןבעגעגרעביא רימ

 ,ןטסנידרַאפ ערטסקע עניימ טימ ןעוועג היחמ

 -רַאװקניײא ןעמ טָאה עקוָארַאמָאק-יינ ףיוא סעמרַאזַאק עטסופ יד ןיא

 -רעביא ךיז ןבָאה ייז) ?סעקינעלּפ, עשיכיירטסע טימ טרָאּפסנַארט ַא טריט

 זיא סעמרַאזַאק יד םורַא דלעפ עיירפ סָאד .(זייווס'הנחמ ןסור יד וצ ןבעגעג

 -עג ןעמ זיא קסנימ ץנַאג ןופ .ןטָארד עקיכעטש טימ טמױצעגמורַא ןעוועג

 ןעועג ןענייז ךיא ןוא לדוד .אנוש ןטגיזַאב םעד ןקוקוצנָא ןיהַא ןעמוק

 יד קידגטכַארטַאב ןוא ןטָארד יד ייב ױזַא קידנעייטש .טפָא ץנַאג ןטרָאד

 ןופ רענייא ּפָא ךיז טפור ,"סעקינעלּפ; ענעסקָאװרַאפ-דליװ ,ענעסירעגּפָא

 !ןטערַאגיצ ?ָאניװ (?וטסָאה סּפַאנש) ?טסעי ַאקדָאװ -- :ענעגנַאפעג יד

 ? ןסָאריּפַאּפ

 ַא ןָא-טייג ןטָארד עקיכעטש יד ךרוד זַא ,טסואוועג טשינ ןבָאה רימ
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 רָאנ לפיוו סעקינעלּפ יד ןלָאצ *ןָאגַאמַאס; לשעלפ ַא רַאפ .רחסמ רעצנַאג

 יבַא -- לרעגניפ ַא ,לרעגייז ַא טימ ,טלעג שיסור טימ :ןבעג ךיז טסייה'מ

 -ּפָא יז ןלעוו ,וליפַא עטּפָאטשעג-שימיײה ,ןסָאריּפַאּפ לקעּפ ַא רַאפ .רָאנ גנערב

 :שטייד-שידיא ףיוא קינעלּפ םעד וצ טגָאז ןוא ליופ טשינ זיא לדוד ,ןקילג

 | !ןגרָאזַאב סע ןלעװ רימ ---

 -ָאטש ַא ,ןזליג עקשוּפ ַא ,עקרָאכַאמ לקעּפ ַא טלדנַאהעגנייא ןבָאה רימ

 טימ היבצ עמומ ןיימ .רעכַאמ-ןסָאריּפַאּפ ןרָאװעג ןענייז רימ ןוא -- רעּפ

 םייח רעטעפ םעד ןפלָאהעגסױרַא ןוא ןסָאריּפַאּפ טּפָאטשעג ןבָאה רעדניק יד

 יד רימ זיא ;עגדָארג ןיא םישדח:-רעטניו ערעווש יד ךרוד הסנרּפ טימ

 טשינ יווייס םעד ןיא זיא הרות עסיורג ןייק .ןעוועג דמערפ טשינ הכאלמ

 טימ .ַאדייה ןוא -- ןסָאריּפַאּפ עלעטסעק ַא טּפָאטשעגנָא רימ ןבָאה .ןעוועג

 "וצ ןלָאז רימ זַא ,ןָאטעג-קנואוו ַא טָאה רע .קינעלּפ םעד וצ הרוחס רעד

 ,ןקרעמַאב טשינ לָאז רענייק זַא טפעשעג סָאד ןכַאמ ןוא לקניוו ַא וצ ןעמוק

 יד ןבעגוצרעבירַא טשינ לכש טַאהעג .רחסמ םעד טקידיילרעד טָאה לדוד

 .די ןיא "םיקתממ; יד ןבָאה טשינ טעװ רע זיב ןטָארד יד ךרוד הרוחס

 !טשינ טלָאצַאב ןוא עלעקעּפ סָאד וצ-טמענ רע ןעוו ,עקַאט ןעמ טוט סָאװ

 טלדנַאהעג רימ ןבָאה ? *ןעינָאפ; ייב רשוי ןכוז ןייג ,"רעלגומש; ,רימ ןלעוו

 .י."שיט ןפיוא טלעג --- שיפ ַאביר, : םירחוס יו

 "דָאװ; : םימחר זנוא ייב ןטעבעג ךיז טָאה רעכיירטסע רענעגנַאפעג רעד

 זַא ,סעיצַאנגיסַא עשיסור טימ לקעּפ ַא זנוא טזייווַאב רע *! ןייוו !ָאניװ !ַאק

 ,ןגיוא יד ןיא שזַא זנוא טלדניווש'ס

 גָאז -- !ןגרָאמ -- .קנַאדעג ַא ןייא םיצולּפ רימ טלַאפ --- ? ןייוו --

 .יי! ןייוו --- : ןגיוא יד ןָא ךיז ןדניצ קינעלּפ םייב .שטייד ףיוא ךיא

 !ַאשַאי --- .ןעלדוד וצ ךיא גָאז -- ןייוו ןגירק וצ ואוו ןיוש בָאה ךיא --

 רעשעלפ ןוא ךעלסעפ טימ רעלעק ןלופ ַא טימ םָארק עצנַאג ַא ךָאד טָאה רע

 ןרעװ *רשעתנק ןלעװ רימ ןוא הרוחס יד ןלעטשוצ זנוא טעוװ ַאשַאי ! ןייוו

 טימ טקעמש סע .ןרָאװעג ןלעפעג טשינ רחסמ רעד אקווד זיא ןַאשַאי

 ןליו רימ בױא ?ןעד עשזיסָאװ .טנרָאװעג ןדייב זנוא רע טָאה ,הסיפת

 יד :רעסעב ךָאנ .הרוחס ןלעטשוצ זנוא טעװ רע !לודג דובכב -- ןריקיזיר

 ןפיוקרַאפ ןלעװ רימ .גרָאב ףיא ןעיורטעג זנוא רע טעװ שַאלּפ עטשרע

 ןענעק -- ןפיוקרַאפ טשינ רימ ןלעװ .ךָאנ ןבעג זנוא רע טעוו ,ןלָאצַאב םיא

 ,טלָאװעג טשינ רע טָאה חוויר ןופ קלח ןייק .ןבעגקירוצ םיא סע רימ
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 ענייש ַא טנידרַאפ ןבָאה רימ ןוא ןעגנולעג זנוא זיא טפעשעג סָאד

 טלָאװעג טָאה קינעלּפ רעד סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא עװַאקישט רעייז ,לבור רָאּפ

 שירָאגעטַאק ךיז רימ ןבָאה ןָאט וצ סָאד .הרוחס רעזנוא ןכוזרַאפ טשרעוצ

 רשכ -- ןויועג םיא רימ ןבָאה ,לשעלפ טעװעטַאשטעּפרַאפ ַא .טגָאזעגּפָא

 :טױרטעג טשינ טָאה רע סָאװרַאפ טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ !תועדה לכל

 ַא ןסיגנָא ןגעלפ ייז .רעלדניווש עסיורג ןעוועג ןענייז רעלגומש יד ןשיווצ

 טימ ןייוו ןופ לשעלפ ַא רעדָא ,רעסַאװ-ןַארק ןטושּפ טימ ַאקדָאװ ןופ לשעלפ

 ,ןבָאה סָאװ ,סעקינעלּפ עטלגָאװרַאפ יד וצ ןפיוקרַאפ סָאד ןוא ייט עטלַאק

 ,הקשמ לסיבַא טימ ןבעל םענָאטָאנָאמ רעייז ןביוטרַאפ טלָאװעג ,ךעבענ

 ,לעיַאר ןעוועג זיא הרוחס רעזנוא

 -עג רע טָאה ,רחסמ רעזנוא ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה המלש 'ר ןעוו

 ריביס ןייק, .טמערַאילעג רע טָאה *!םיצקש; :"וקעציוע ןתמא םעד טכַאמ

 -ַאק יד ןבעל ךייא ךיא קַאּפ רעמָאט !םעד רַאפ ןקישרַאפ ךייא ןעמ טעוו

 -רעטנוא םיא ןבָאה עשַאב ןוא עמַאמ יד *. ..ןדייב ךייא ךיא לע ,סעמרַאז

 רעזנוא ןבעגפיוא ןוא ןבעגרעטנוא טזומעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ןטלַאהעג

 ןבָאה רעלדנעה ליפוצ לייוו ,קילג טימ טליּפשעג ךָאנ ןבָאה רימ .יירעלגומש

 יד ייב טרַאנעגסיױא ןבָאה עכלעוו ,ןטָארד עקיכעטש יד םורַא ןזיװַאב ךיז

 יז ןוא םיצפח ערעדנַא ןוא לבור רָאּפ ערעייז ענעגנַאפעג עכעלקילגמוא

 רַאפ טגָאלקַאב ךיז ןבָאה ןײלַא ענעגנַאפעג יד .רעסַאװ טימ *טעיָאּפעג;

 ןוא טנַאה רעד ייב טּפַאכעג ,הרימש טלעטשעגקעװַא טָאה'מ .ָאװטסלַאשטַאנ

 ...?אידג"דח, ןיא טצעזעגניירַא

 .ענעשעק ןיא לבור רָאּפ ענייש ַא ןבילקעגנָא לייוורעד ךיז טָאה רימ ייב

 ,טנקיילעג בָאה ךיא .קסּפ ַא רַאפ טַאהעג ארומ ךיא בָאה ,ןעמַאמ רעד ןבעגּפָא

 ןדעי .ןבעגעג הצע ןַא ךיז ךיא בָאה .ענעגנַאפעג יד טימ רחסמ ךַאמ ךיא זַא

 טגיילעגוצ ךיא בָאה ,לוש ןופ תוריכש עניימ ןעמַאמ רעד קידנעגנערב ,שדוח

 .ןעגניז ןיימ רַאפ הפסוה ןַא ןגָארקעג בָאה ךיא זַא ,ןסייהעג טָאה'ס ,לבור רָאּפ ַא

 טלעג ,"עקיָארט, עטּפעלקעגוצ ַא ןרָאװעג ןענייז ךיא ןוא לדוד ,ַאשַאי

 -עג ,?ַאװלַאכ, ןסעגעג .גָאט ןטוג ַא טבעלעג רימ ןבָאה ,טַאהעג רימ ןבָאה

 ןוא סַאג יקסװעירַאכַאז ףיוא *ןָאיװליא; ןיא ןעגנַאגעג ,"ַאזוב, ןעקנורט

 ןרָאװעג זיא ל'דוד ןעמעוו וצ ,ךיוא רעטסעוװש ס'ַאשַאי ,ןַאניז ןעמונעגטימ

 ףיוא טכַארברַאפ ןוא טריצַאּפשמורַא ןבָאה רימ ...קיטליגכיילג טשינרָאג

 ןבָאה רימ :טנגעג-עוָאנַאמָאר רעד ןיא שזַא ;קסנימ ןופ ןסַאג-טּפױה יד
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 -ָאממוא ןופ טנגעג ַא) ינסַארק ָאװָאנ ףיוא קילב ַא ןּפַאכ וצ טגַאװעג ךיוא

 -טימ טשינ ןַאניז רימ ןבָאה "רוט םעד ףיוא ,..(עיצַאטוּפער רעשילַאר

 +++ ןעמונעג

 םײהַא רָאפ ךיא

 "יווס ךייט רענעריורפרַאפ רעד .גנילירפ רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס

 עצנַאג יד רעסַאװ טימ טציילפרַאפ ןוא זייא סָאד ןסירעגפיוא טָאה שטשָאלס

 טימ ןעלפיש טזומעג ךיז ןעמ טָאה טנגעג רענעי וצ ןעמוקוצ .םורַא ךַאלּפ

 ,לוש ַא ןיא ,ןענופעג ךיז ןבָאה טנגעג רעטציילפרַאפ רענעי ןיא .עקדָאל ַא

 ערעייז וצ גָאלוצ ַא ןעוועג זיא גנוציילפרַאפ יד ."סעצנעשזעב, רענדָארג

 ,..תורצ

 טָאה רע .חסּפ ףיוא רָאּכ ןטימ ןריטעּפער וצ ןביױהעגנָא טָאה רָאטקעּפס

 יד ץוח ,רעדנוזַאב ןקידירפַאב רימ רע טעוװ חסּפ רַאפ זַא ,טגָאזעגוצ רימ

 | *...טרימשעג יו סע טייג -- סע טייגש .תוריכש

 ,לוש ןיא עיציטעּפער ַא ןופ ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ,טנוװָא ןיא לָאמניײא

 :דיירפ סיורג טימ ןפָאלעג-ןגעקטנַא עמַאמ יד רימ זיא

 ! ןעמוקעג זיא עקייש רעזנוא ! עקייש !ָאד זיא'ס רעוו ףערט ,עקמייח ---

 ,רימ וצ ןלַאפעגוצ זיא ,רעדיילק עקסטַאדלָאס ןיא ןָאטעגנָא ,רעדורב ןיימ

 ,גנושַאררעביא רַאפ ןושל ןָא ןבילבעג ןיב ךיא ,טשוקעג ,טזלַאהעג ךימ

 -ַאנס, ַא .(רעליצ) *קישטָאװָאנ, סלַא עירעליטרַא ןיא טנידעג טָאה עקייש

 ןייק .ןגיוא יד ןיא ןירַא םיא זיא רעװלוּפ יד ןוא ןסירעגפיוא טָאה "דַאיר

 טַאדלָאס ַא טגיוטעג ייז טָאה סָאװ וצ רעבָא ,ןעוועג טשינ םעד ןיא זיא רַאפעג

 ןבָאה ןעקייש ןופ .רעטילימ ןופ טיירפַאב םיא ןעמ טָאה ? ןגיוא עילַאק טימ

 רימ .ןגָארקעג ווירב ערעזנוא טָאה עטַאט רעד זַא ,טסואוורעד ךיוא ךיז רימ

 | ,טשינ --- ענייז

 ךיז רע לָאז םייהַא געוו ןפיוא זַא ,ןעקייש ןבירשעג טָאה עטַאט רעד

 קירוצ ןעגנערבוצטימ זנוא ןעלטימ עלַא ןדנעװנָא ןוא קסנימ ןיא ןלעטשּפָא

 קירוצ טשינ ךיז טרָאפ'ס .ךיז טוט סע יוװ רעגנירג ךיז טדער'ס .ענדָארג ןייק

 ףיוא ,טנָארפ-המחלמ םעד וצ טנעָאנ ױזַא זיא סָאװ ,עינרעבוג ַא ןיא טכייל ױזַא

 ןופ שינעביולרעד ַא ,"עינעשערזַאר, ע'תמא יד ןגירק טפרַאדַאב ןעמ טָאה םעד

 ,רעטָאפ ס'ַאשַאי ףליה וצ ןעמוקעג זנוא זיא םעד טימ .ָאװטסלַאשטַאנ רעכיוה
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 טוג רַאפ רענייא : רידנומ ןפיוא ןלַאדעמ ייווצ ס'עקייש ."ןָאדרָאג ןידָאּפסָאג;

 -גנואיירפַאב ענייז טימ ןעמַאזוצ ,גנוריפפיוא רעטוג רַאפ רעטייווצ רעד ןוא ןסיש

 ןעמ .טקריוװעג טָאה ,ענדָארג ןייק גנוזײװנָא-עיצַאטרָאּפסנַארט ןוא ןריּפַאּפ

 ןצוט ַא טימ טלעטשעגנָא ,"קסוּפָארּפ; ןלעיצעּפס ַא ןבעגעגסיױרַא םיא טָאה

 טכער סָאד ןבָאה לרעטסעווש ןוא רעדורב ןייז טימ עמַאמ ןייז זַא ,ןעלּפמעטש

 ,ענדָארג ןייק ןרעקוצמוא ךיז

 -נײרַא טָאה ,םייהַא ךעלדנע ןיוש ןרָאפ רימ סָאװ ,החמש עסיורג רעזנוא

 ךיז ןבָאה לדוד ןוא עשַאב ,המלש 'ר ,בוטש ןיא גנומיטש ענדָאמ ַא טכַארבעג

 ךיז רעווש ןעוועג ןעמעלַא זנוא רעבָא זיא'ס ,זנוא טימ טיירפעגטימ עקַאט

 ,םישדח טכַא עצנַאג טבעלעגנייא ױזַא ךיז ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ןדייש וצ

 ריא טלָאװ רשפא --- טלציוועג עשַאב ךיז טָאה -- ןיורק האל-עוויר ---

 ַא ןַארַאפ זיא -- ןעמ טגָאז -- ץיוו ןדעי ןיא ? ןע'לחר טזָאלעגרעביא רימ

 טעװ סָאװ ,טעמוא רעד טדערעגסױרַא ןיוש טָאה ןעשַאב ןופ ,תמא קיטש

 ענטומעלַאק ןרָאװעג ךיוא זיא רימ .ןרָאפקעװַא רעזנוא ךָאנ בוטש ןיא ןביילב

 ,סופוצ וליפַא ענדָארג ןייק קירוצ ןפָאלעג ךיא טלָאװ רעירפ .ןצרַאה ןפיוא

 רָאּפ ַא טימ ,טבעלעגנייא ןייפ ױזַא ןיוש ךיז בָאה ךיא ןעוו ,רעבָא טציא

 רעסיורג רעד ,טניירפ ,ךעל'מירבח עניימ טנייה :ענעשעק ןיא לבור ענעגייא

 ןוא .תובשחמ עזייב יו ןליפעג עניימ טבױטרַאפ בָאה ךיא ...שרדמה-תיב

 ןיימ ?ענדָארג ?עקװַאלס ?עקטָאמ .ט'רסומ'עג ךיז ךיא בָאה ?עטַאט רעד

 ? ןסעגרַאפ ןיוש ? ןעמעלַא ייז ךָאנ טפַאשקנעב ןוא עביל ןיימ זיא ואוו ? החּפשמ

 טעװעדָאהעג טסיזמוא טָאה רע זַא ,"הבוט-הרושב/ יד ןרָאטקעּפס ןגָאזנָא

 ,רימ ייב ןכַאז עטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ ךיוא זיא ,חסּפ ףיוא *עלעדניה; ַא

 ךיז טכַאמעג ןוא ןסַאלעג טרעהעגסיוא רָאטקעּפס ךימ טָאה ,"אלימ ,ונ;

 יוװ ןוא עיצַאוטיס יד ןענַאטשרַאפ טָאה רָאטקעּפס ,ןטָאנ לכיב ַא ןרעטעלב

 רעד, .טכַאמעג טשינ ןזעוו ןסיורג ןייק ךיוא םעד ןופ רע טָאה ,רעגייטש ןייז

 ךיוא ןלעװ רימ ןוא ןייגרעטנוא טשינ םעד ןופ טעװ שרדמה-תיב רעסיורג

 .טרעכיזרַאפ רימ רע טָאה ,"ןבעל ןביילב

 גנַאל ןטלַאה טשינ ךיז טסעוװ וד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץרַאה סָאד יו ---

 ,טרעױדַאב קיטשּפָאק ןזח טָאה --- זנוא ייב

 -קעּפס טָאה --- 1 קסנימ ןיא ָאד ןענייז ךעלעמיטש טימ ךעלגניא גרַאק --

 ,ןגָאלשעגרעביא רָאט

 -וצ קיטשּפָאק טָאה --- ןַארַאפ ןענייז ךעלעמיטש טימ ךעלגניא ,ָאי --
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 יו עלעמיטש ַא טימ ,לגניא ַאזַא רימ טגנערב ,ןעז רימָאל ,ונַא -- .ןבעגעג

 ,רימ ףיוא רעגניפ ַא טימ ןזיװעגנָא רע טָאה -- !טָאה רע

 "מָאק ןטסערג םעד רַאפ טכַארטַאב ךיא בָאה גנוקרעמַאב ס'קיטשּפָאק

 ןגָארקעג ןַאד זיב בָאה ךיא סָאװ ,טנעמילּפ

 ןעמוק וצ טגָאזעגוצ טָאה ַאשַאי .רָאכ ןופ ןדעי טימ טנגעזעג ךיז בָאה ךיאי

 : ןפורעגוצ רָאטקעּפס ךימ טָאה ןײגקעװַא םייב ,ןַאב רעד וצ ןטיײלגַאב ךימ

 "רעד רימ רָאטקעּפס טָאה -- *טַאימַאּפ ַאנ; סע םענ ,לקינָאלבַאי ,ַאנ--|

 ַא -- ןָאט ַא זנוא ןבעג םייב טצונעג טָאה רע סָאװ ,עלעקבורט ןייז טגנַאל

 יענדָארג ןיא ןעייגרעס סורג ַא ּפָא ביג ןוא ,ריד רַאפ הנתמ

 עגייא סלַא טנכעררַאפ ןעוועג רימ ייב עלעקבורט סָאד זיא גנַאל ןרָאי

 ,1930 ןיא) ןבעל ןיימ ןיא ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ,תונתמ עטסנעש יד ןופ

 בָארעדרַאג ןיימ ןופ ןעמ טָאה ,עינעמור ,ץַאלַאג ןיא ןלָארטסַאג עניימ תעב

 "בורט סָאד ךיוא יו ,הנתמ-הנותח ַא ,רעגייז םענעדלָאג ןיימ טע'בנג'עגסױרַא

 (קסנימ ןיא הנתמ ס'רָאטקעּפס ,עלעק

 טײלסדנַאל רענדָארג ערעזנוא טימ ןענעגעזעג ךיז ןעגנַאגעג ןענייז רימ

 סױרַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא שטשָאלסיװס ךייט רעד .טרָאּפסנַארט רעזנוא ןופ

 יד וצ ןעמוקוצוצ .ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה גנוציילפרַאפ יד ;סעגערב יד ןופ

 רימ ןבָאה ,ןענַאטשעגנייא ןענייז טײלסדנַאל ערעזנוא ואוו ,ןלוש עשירעבייוו

 -עגנָא זנוא ןבָאה רענדָארג יד .רעסַאװ ןיא ינק יד זיב ןעשזדָארב טזומעג

 רעייז ןגעוו ןלייצרעד ןטעבעג ןוא תוחּפשמ ערעייז וצ ןסורג ,ךעלווירב ןבעג

 ןופ ןעװעטַארסױרַא ייז רעכיג-סָאװ ןוא ןבָאה תונמחר לָאז'מ ,ןבעל רעטיב

 | ,םונהיג םעד

 יגעו ןפיוא עינערַאװ טימ סעיָאלס עצנַאג ןבעגעגטימ זנוא טָאה עשַאב

 'ר .ןסָאגרַאפ ןרערט גונעג עשַאב ןוא עמַאמ יד ןבָאה ךיז ןענעגעזעג םייב

 טימ זנוא טעשטסַאטעגקעװַא ןגָאװ-ןוא-דרעפ רעייז טימ ןבָאה לדוד ןוא המלש

 ןעו ,ןרָאפעגטימ טשינ זיא עשַאב ,לַאזקָאװ רעקסנימ םעד וצ סעכעבעב יד

 "עגסיוא טשינ סע יז טלָאװ ,ןעלחר טימ ןענעגעזעג לָאמַאכָאנ ךיז ףרַאד יז

 יה | ,ןטלַאה

 "עג עשַאב טָאה -- !ןיורק האל-עוויר ,זנוא וצ ןביירש טלָאז ריא --

 -- ףגָאװ םוצ זנוא ןטײלגַאבסױרַא םייב ןרערט יד ךוטרַאפ ןטימ טשיו

 ןלעװ רימ יצ טסייוו טָאג .םולשב ןעמוקנָא טעוװ ריא יװ לענש ױזַא טביירש

 .ייןעז לָאמַאכָאנ ךיז
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 טכַארבעגטימ ןבָאה ייז .ץַאניז טימ ַאשַאי טרַאװעג ןבָאה לַאזקָאװ םייב

 ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .בוט-םוי ףיוא ןייוו ןקיד'חסּפ טימ לשעלפ טוג ַא

 -עגניירַא ךיז ןוא טניירפ עקיצרַאה ערעזנוא טימ טנגעזעג ךיז רימ ןבָאה

 ךיוא ןָאגַאװ םעד ןיא זיא'ס .סַאלק רעטירד ,ןָאגַאװ ןקסרישזַאסַאּפ ןיא טּפוטש

 טימ ,סענָאגַאװ ענרַאװָאט יד ןופ שרעדנַא יו רעבָא ,ּפָאק-ףיואיּפָאק ןעוועג

 א ןעוועג זיא ןציז וצ קנַאב ַא ,קסנימ ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ עכלעוו

 טנעקעג ךיז ךיא בָאה ךָאנ סָאװ ,ךיוא אסכה-תיב ַא ,ןקוקוצסורַא רעטסנעפ

 ?ענדָארג ןייק קירוצ םייהַא רָאפ ךיא זַא קידנסיוו ,ןשטניוו

 טעכָאפעג רעטיײלגַאב ערעזנוא ןבָאה ,ןריר ןעמונעג ךיז טָאה ןַאב יד ןעוו

 ;לטיה ןיימ טימ טעכָאפעגקירוצ בָאה ךיא *!עידַא; :ךעלכיטזָאנ יד טימ

 | יז קסנימ ,עידַא ! טניירפ ערעייט ,עידַא;

 רימ יצ טסייוו טָאג : רעטרעוו ס'עשַאב ןעמוקעג רימ זיא קנַאדעג ןפיוא

 ..יו ןעז לָאמַאכָאנ ךיז ןלעוו



 13 לטיּפַאק

 ענדָארג ןיא קירוצ

 טקנוּפ ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ענדָארג ןייק קירו יז

 ןיא ןבילברַאפ ןטלָאװ רימ ןעוו .טייצ רעקיטכיר רעד ןיא )

 לרוג םעד ןלייט טפרַאדַאב רימ ןטלָאװ ,רעמוז ןרעביא קסנימ א

 ןענייז עכלעוו ,ענדָארג ןופ ןדיא עטּפעלשרַאפ ערעדנַא יד ןופ | טאש

 -ָארָאװ ,דַארגטעװַאסילעי ,קסנימ ןיא ןקעטש ןבילברַאפ |!

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס-עמַאס ןזיב תוחּפשמ ערעייז ןופ ןטינשענּפָא ןוא שזעינ

 רעד .ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא לַאזקָאװ םייב החמש סנעמעלַא רעזנוא

 רענעגײא רעזנוא טימ ןעמענּפָא זנוא ןעמוקעג ןענייז עקטָאמ ןוא עטַאט

 "ןַאטשַאקק דרעפ רעזנוא טימ ,(עקשזָארד ַא יו טברַאפעגרעביא) עקסַאילָאק

 רעקעב םעד ןיקצולַאז ייב : הריד רעיינ ַא ןיא רימ ןענייז ןרָאפרַאפ .ןַאּפש ןיא

 "מעװקַאב ןוא תובישח רעמ טימ רעבָא הריד ַא .סַאג עציורט ףיוא ףיוה ןיא

 ,גנוטכיײלַאב רעשירטקעלע טימ ןוא בוטש ןיא *דָאװָארּפָאדָאװ; : יו ,טייקכעל

 ףױא דנוק ןטוג ַא ןרױלרַאּפ עקַאט טָאה רעגערט-רעסַאװ רעד ןרהא-השמ

 -- למערק-םימשב ןופ ןרעּפלַאה עמולב ; רעסַאװ טימ ךעלסימָארָאק ענייז

 ןוא ביל רַאפ ןעמונעגנָא סע ןבָאה ייז ,ןלַאפרַאפ ןיסָארעק ףיוא דנוק ַא

 : ןעמעלַא ךָאנ .ןרָאװעג טרעטשעג טשינ םעד ךרוד זיא טפַאשטניירפ רעזנוא

 י.י סערגָארּפ-טלעװ ןופ גנַאג םעד געוו ןיא ןייטש טשינ ךָאד ןעקימ

 עקַאט זיא ,ריטרַאװק רעיינ רעזנוא ןיא ןעגנוטכירנייא עיינ יד טימ

 ןסילפ ןעמונעג טָאה ןיע-ףרהכ ןוא ,ןַארק םעד ןָאטעג יירד ַא .היחמ ַא ןעוועג

 וצ טשינ ,סוסקול רעד טרעוו זיא לפיוו טנייה ,סױרַא טנַאװ רעד ןופ רעסַאוװו

 !לּפמעל טרעכיוררַאפ ַא ןופ ןייש םייב ןגיוא יד ךיז ןעמענסױרַא ןפרַאד

 ךָאנ טָאה'מ ,תמא !ןיסָארעק םעד ןופ "חוחינ-חירק ןטימ ןקעמשנָא ךיז

 ,ףיױה ןפיוא "שינעפרעדַאב רעכעלשטנעמ; רַאפ ןײגסױרַא טפרַאדַאב ץלַא

 .י.דַארג ןטסכעה ןופ ןעוועג טשינ ןענייז ןעגנוגנידַאב עשירַאטינַאס יד ואוו

 קַאי ,רעמוז ...הציחמ ַא רַאפ לטנעוו ַא טימ ןעמַאזוצ רענעמ ןוא ןעיורפ

 ץלַא !עקיצנייא יד ןעוועג ןעד רימ ןענייז ,ונ ...רעטניוו רעבָא -- רעמוז

 וצ טביולרעד סע ךיז טלָאװ רעװ .םענייק ייב ָאטשינ ךָאד זיא םענייאניא

228 
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 ,םידיגנ רענדָארג ערעדנַא רעדָא ,סָאטָאסור ,סנַאמגערב יד וצ ןכיילגרַאפ

 ןיא ךיז ייב "ןייז-וצ-ןיכמע ךיז ןעניגרַאפ טנעקעג ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ

 טפרַאדַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחּפשמ עכלעזַא ןעוועג ןענייז יאמלה ...בוטש

 -ןימלע-תיב ןבעל ,עציורט ףיוא *טירטּפָא םענָאיזַאקא םעד וצ שזַא ןּפעלש

 ןױש רימ ןבָאה !גנַאג ַא ךימ גלָאפ ?אפוג ףיוה-לוש ןפיוא רעדָא ,לסעג

 "כרוד רעשרעה-טלעוו יד רָאנ ןטלָאװ ."הבוטל וז םג; : ןגָאז טגעמעג רעכיז

 ךיוא ןיוש רימ ןטלָאװ ,םולש לקיטש ַא טכַאמעג ןוא ךיז ןשיוװצ ןעמוקעג

 טימ טנגונַאב ךיז טלָאװמ .טלעװו רעד ףיוא ןבעל לקיטש ַא ןופ טסואוועג

 ,ןקילג ערעסעב יד ערעדנַא ןענוגרַאפ ןוא טָאה ןעמ סָאװ םעד

 "ניו רעד .ענעביוהעג ןייק ןעוועג טשינ זיא עגַאל עלעירעטַאמ רעזנוא

 טכַאמעג ָאי ךיז טָאה םישדח-רעמוז יד ךרוד .רערעווש ַא ןעוועג זיא רעט

 טָאה'מ .ןעמענוצנָא טניולעג טשינ רעבָא ךיז טָאה'ס ,טעברַא-קורב לסיבַא

 ןעמעוו ייב ןעוועג טשינ וליפַא זיא'ס .טעברַא רעד רַאפ טלָאצַאב טשינ יווייס

 ןצנַאטסניא-סגנוריגער עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאַאכ רעסיורג ַא .ןענָאמ וצ

 ןלעװ ייז זַא ,טקעמשרעד רעדָא ,טסואוועג ןיוש ייז ןבָאה רשפא .ענדָארג ןופ

 ..."ןעװעווטסיעדא טשינ גנַאל ןיש

 רענדָארג ןיא עלעטש ַא ןגָארקעג דלַאב טָאה עקייש רעדורב ןיימ

 "ערעש ןיא ןסָאריּפַאּפ טעברַאעגסױא טָאה עקווַאלס ,עיצנַאטס רעשירטקעלע

 טימ םורַא טשינ ךיוא ןענייז עקטָאמ ןוא עטַאט רעד .קירבַאפ ס'יקסוועש

 יז בָאה'כ) דרעפ ַא ךָאנ טפיוקעגוצ טָאה עטַאט רעד : טנעה עטגיילרַאפ

 ,"סעקישטשָאוװזיא, ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא ,(ַאשַאמ --- ןבעגעג ןעמָאנ ַא דלַאב

 טָאה קסע רעד .טכַאנײב -- עקטָאמ ןוא גָאטיײב ןרָאפעג זיא עטַאט רעד

 ףיוא טייג'מ :"סעקישטשָאװזיא;-הרבח רעד ייב ןעוועג ןח-אשונ ױזַא טשינ

 ייב ןטלַאהעג סע טלָאװ "קינ'לובג-גיסמק רעדנַא ןַא טימ !טיורב רעייז

 רעבָא .ךיוא רענייב יד לָאמטּפָא ,רעדער יד ןכערבעצ ,דרעפ יד ןע'מס'רַאפ

 טשינ ייז ןבָאה םעד ףיוא -- עילימַאפ ןייז ןייז-סנרפמ וצ ן'רתלַא 'ר ןרעטש

 יז ןבָאה -- שטנעמ ַא רערעזנוא טרָאפ זיא רתלַא 'ר .ץרַאה סָאד טַאהעג

 "לעב ,ארוק-לעב ,הליפת-לעב רעזנוא זיא רע :קנַאדעג ןטימ טכַאמעג םולש

 רע :םדָא-ייח םעניילק ןיא לכלוש רעזנוא ןיא ךרד-הרומ רעזנוא ,עקות

 יד דימת רע טמענ ךיז רַאפ ןוא תוילע עטסטעפ יד ןייא זנוא ךָאד טלייט

 רַאפ דובכ ַא זיא רע !ןפלעה םלוע-לשדונובר רעד םיא לָאז ..."החכות;
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 -עלַא רַאפ ןייז טעוו --- ןרישזַאסַאּפ ןייז טעוו .סעקישטשָאװזיא-הרבח רעזנוא

 ...קסיּפ ןפיוא ןעינכעּפ עלַא רימ ןלעװ -- טשינ אלא ;ןעמ

 ;ןגירק וצ ןעועג טשינ יווייס ןיוש זיא ןעלטימ-סנבעל ליפוצ ןייק

 עסיוועג .ענעשעק רעזנוא רַאפ טשינ ןיטולחל ןזיײרּפ טלָאצעג טָאה'מ ןדייס

 ןעמ טָאה רעפרעד יד ןופ .אצמינב ןעװעג טשינרָאג ןענייז ןעלקיטרַא

 +:הסנרּפ עיינ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,ןירַא טָאטש ןיא טכַארבעגנײרַא טשינרָאג

 -עגנָא ,רעפרעד יד ןיא ןרָאפעג רעדָא ןעגנַאגעג ןענייז ןעיורפ ןוא רענעמ

 דלַאב סע טָאה ןעמ ואוו ,טָאטש ןיא טכַארבעג סע ןוא טנַאיװָארּפ טפיוק

 רַאפ ןיוש ןעמ טָאה רעקוצ ןטרַאה ןוא עקשטנָאמ :בגַא-ךרד .טרעקוצרַאפ

 ,גנַאל-םישדח ןעזעגנָא טשינ ןגיוא .יד

 ,רעקָאשישיײא םוצ ,הבישי רעד ןיא ןענרעל ןעגנַאגעגקירוצ ןיב ךיא

 טַאהעג טשינ ןיוש בָאה'כ .רעירפ סָאװ סָאד ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס רעבָא

 ."שטנעמ-טלעווא ַא יוװ טכַארטַאב ךיז בָאה ךיא .דלודעג סָאד ןוא קשח םעד

 -עעשעג רעקיטכיוו ַא רַאפ יוװ גנומיטש ַא טליפעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא

 !קנַאב יד ןשטעוװק ןוא ןציז וצ ןעניז ןיא ןגעלעג ןיוש זיא ןעמעוו ,שינ

 -ימ רעד ,ָאריּפַאש םייח-השמ ברה טנרעלעג ןבָאה ןעמַאזוצ רימ טימ

 -כיו רעד ןופ להנמ רעד ,ןיבלוב השמ ברה ;לארשי תנידמ ןופ רעטסינ

 -הבישי עקיניא ךָאנ ןוא ,םילשורי ןיא "םילשורי-תרותק הבישי רעקיט

 "נַאו ןיימ ףיוא רעטעּפש ןפערט וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו ,םירוחב

 ,טלעוו רעד רעביא געוו-רעד

 רעטסעקרַא רענרַאשזַאּפ רעד

 תויח סָאד .קיזומ וצ ןגיוצעג ךימ טָאה ןרָאײרעדניק עטסירפ עניימ ןופ

 רעטעפ ןיימ .טנעמורטסניא ןַא ףיוא ןליּפש ןענעק וצ ןעגנַאגעגסױא רימ זיא

 רעליּפש-טיילפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ,עטַאט ס'לכימ ,ווָאגניליש בייל-עייש

 "רעל וצ ןבױהעגנָא רימ טָאה ,"עדנַאמָאק רעקסטנַאקיזומ, רעשיסור ַא ןופ

 טקידנערַאפ ךיז ןבָאה -- ןברָאטשעג םיצולּפ רע זיא ,טיילפ ןפיוא ןליּפש ןענ

 | | .סעיצקעל-קיזומ עניימ

 דלַאב טליפרעד ךיא בָאה טנעמורטסניא ןַא ףיוא ןליּפש וצ גנַארד םעד

 סע'שטיווָארעדגיװ רערעל ןופ רענעט עקידנריר יד טרעהרעד בָאה ךיא יו

 סָאװ ,ןטרעצנָאק-הכונח עכעלרעי יד ייב ."ןקותמ"רדחפ ןיא עניטרעצנָאק
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 ןיא ןיקסנישטָאּפַאס ייב טריפעגכרוד ןבָאה ייגרעס ןוא יקצעינעמַאק ןזח

 -רָא רעצנַאג ַא טײלגַאב דימת זנוא טָאה ,סַאג רעלדיקס ףיוא לַאז-הנותח

 ןעוו ,ןלָארטסַאג ס'קיזג תעשב .שארב טניוװק רעלדיפ םעד טימ רעטסעק

 -סעקרָא-ךיירטש ןסיורג םעד וצ רעט'פושיכ'רַאפ ַא טרעהעגוצ ךיז בָאה ךיא

 עיציבמַא ןיימ טציירעג רעמ ךָאנ טָאה ,ןטערעּפָא יד טײלגַאב טָאה סָאװ רעט

 ,טנַאקיזומ ַא ןרעוו וצ

 -ץַאלּפ; ןפיוא ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןדַארַאּפ עשירעטילימ יד ייב

 -לוב ןבעל ,לָאיטשָאק ןשילױּפ ןוא עווקרעצ רעשיסור רעד ןשיווצ ,"דַארַאּפ

 -ָאװע םעד ןרעה וצ ידכב ץהעש עצנַאג ןײטשּפָא טנעקעג ךיא בָאה ,רַאװ

 יד וצ ןיב ייז טימ טרישרַאמטימ ךיא בָאה ךָאנרעד .רעטסעקרָא ?םענעי

 ַא טימ וליפַא ,הבישי ןיא ,רדח ןיא ןייג טפרַאדַאב ךיא בָאה ,סעמרַאזַאק

 וצ ןגָארטרעד רָאנ ךיז ןבָאה סע יוװ ױזַא זיא ,ןטַאט ןרַאפ תוחילש רעקיטכיוו

 טנעקעג טשינ רענייק ןיוש ךימ טָאה ,קיזומ ןופ ןעגנַאלק יד ןרעיוא עניימ

 בָאה ךיא ,ןעגנַאלק-קיזומ יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפיול ןופ ןטלַאהקירוצ

 ןעמ טָאה תויול עשירעטילימ) *ןָארָאכָאּפ, ןייא ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ

 ןיא ,רעטניוו ןליפַא :טדערעגּפָא ךָאד זיא רעמוז .(קיזומ טימ טעװַארּפעג
 -ילימ) "סעקליגָאמ, יד וצ זיב ןעגנַאגעגכָאנ ךיא ןיב ,טסערפ עטסערג יד

 ,עקדָאבָאלס רעטניה טעמכ .סַאג יקסמילַאזורעי ףיוא (םלוע-תיב ןשירעט

 יד טמורבעגרעטנוא ,טנעמורטסניא ןַא טריטימיא ךיא בָאה קידנרישרַאמ
 -עג ךיז ןוא ןַאבַארַאב ַא יו טקַאט םוצ ןייצ יד טימ טּפַאלקעגוצ ,עידָאלעמ
 ,"טנַאקיזומ רענעיָאװ רענלָאּפ, ַא יו טליפ

 רָאג טַאהעג ןבָאה (רעשעלרעייפ עקיליוויירפ) *ענרַאשזָאּפ ענלָאװ;, יד
 -עג ךיוא ןבָאה רעטסעקרָא ןשירָאטַאמַא םעד ןיא .רעטסעקרָא םענייפ ַא
 רעשיסור רעד ןופ עטנידעגסיוא ,ןטנַאקיזומ עלענָאיסעפָארּפ לָאצ ַא טליּפש
 "רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפ, רעד ןעמעוו רַאפ ,םירוחב עגנוי לָאצ ַא ןוא ,ײמרַא

 ,ענדָארג ןיא ?עירָאטַאװרעסנָאק-קיזומ; עקיצנייא יד ןעוועג זיא
 -סעקרָא םענרַאזשָאּפ םעד ןופ רעטסײמלעּפַאק רעד זיא ןסור יד רַאפ

 ךיז ןוא ןסקָאװעגפיוא זיא סָאװ ,רעקיזומ ַא) ?קינשָארָאג; ַא ןעוועג רעט
 ןיא ,(יימרַא רעשיסור רעד ןופ סעדנַאמָאק עקסטנַאקיזומ יד ןיא ןגיוצרעד
 -ַאק ןרָאװעג רעטעּפש) גרעבלָאװ עקנָאינ :טליּפשעג ןבָאה רעטסעקרָא םעד
 עשטיא ,סעקלע השמ ,ןַאגַאק ןמלק ,שטיווָאניבור עקבייל ,(רעטסיימלעּפ
 יקצינלָאכוס ,רעװלוּפ למהרבַא ,רעמרַאמ ,רעדעפ ,יקצינלַאּפ לדָאט .,סעיַאּפ
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 "ר לשרעה ,שַארַאמ ףסוי .(רָאנעט ןעגנוזעג ןוא סַאב ַא ףיוא טליּפשעג)

 | .יקסרַאילָאטס רתלַא ןוא יקסניב

 ךָאװ ַא ןטנװָא עכעלטע טריציטקַארּפ טָאה רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפ רעד

 -ָארק עקצַארטסיגַאמ) ןעמָארק-"לשיט; יד רעביא ,לַאקָאל םענעגייא רעייז ןיא

 ןטנװָא עצנַאג .ןטנעמורטסניא ערעייז ןטלַאהעג ךיוא ייז ןבָאה ןטרָאד ,(ןעמ

 "רָא רעד ןעוו .קיזומ רעד וצ קידנרעהוצ ךיז ,טכַארברַאפ ןטרָאד ךיא בָאה

 יָאג/ ןיא ,דַארַאּפ ַא ףױא ץעגרע ןליּפש וצ טיירגעג ךיז טָאה רעטסעק

 -רעטנוא עשיטָאטש ערעדנַא ייב רעדָא ,(ןטרָאג רעשיטָאטש) *דַאס יָאקסדָאר

 ;סענַאבַארַאב יד ןּפעלש ןפלָאהעג :ךעלצונ טכַאמעג ךיז ךיא בָאה ,ןעגנומענ

 יז רַאפ ןּפָאלעג :ןטָאנ טימ קעּפ יד :(סרעדנעטס-קיזװמ) סרעטיפלוּפ יד

 "יומ יד טימ עקלעמש רעצנַאג ַא ןרָאװעג ךיא ןיב םורַא-ױזַא .גנַאג ַא

 .סעיציטעּפער יד ייב ןייזוצייב טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג רימ טָאה סָאד ,ןטנַאק

 -עלַא טָאה רע .ןיקסרַאילָאטס ןפלָאהעגסױרַא ךיא בָאה ןעמעלַא ןופ רעמ

 ַא ,עקװַאטס ַא טימ ןַאבַארַאב ןסױרג ַא :שינעּפעלש סָאד טַאהעג לָאמ

 -רעּפַאלק ערעדנַא ענעדיײשרַאפ ןוא ןצַאט ,עקװַאטס ַא טימ ןַאבַארַאב םעניילק

 רימ רַאפ .ןייגַאב טשינרָאג ךיז ןעק קישטשנַאבַארַאב ַא עכלעוו ןָא ,גייצעג |

 בָאה -- עיצַאניכַאמ עצנַאג יד ןעקסַאט וצ רעווש-וצ ןעוועג ךיוא זיא ןיילַא

 .זדנעבַאל עקרָאב ,סעיציבמַא עשילַאקיזומ טימ לגניא ַא ךָאנ ןגיוצעגוצ ךיא

 ןבָאה ןעמַאװצ .עקשייא ,לרעדורב ןרעגניא ןייז טכַארבעגטימ ךיוא טָאה רע

 .ןטנעמורטסניא יד טימ שזַאגַאב-רעטסעקרָא םעד טּפעלשעגרעבירַא רימ

 ,טקישעגרעטנורַא למיה ןופ יװ ןעוועג רָאג ךיא ןיב ןיקסרַאילָאטס רַאפ

 םירישכמ עלַא ענייז ןוא --- ואוו ןוא ןעוו ןגָאז טפרַאדַאב רָאנ רימ טָאה רע

 - ,טונימ רעד וצ טלעטשעגוצ ןרָאװעג ןענייז

 -ָאטס ייב טילעוּפ'עג טָאה ,קינרַאשזָאּפ רענלָאװ ַא ,עקטָאמ רעדורב ןיימ

 בָאה ךיא .טנעמורטסניא ןַא ףיוא ןליּפש ןענרעל ךימ לָאז רע ןיקסרַאיל

 טשינ רעבָא זיא'ס -- (ןרָאה שטנערפ) ענרָאטלָאװ ףיוא ןזָאלב וצ ןביױהעגנָא

 ךיא ןיב ,דלודעג טלעפעגסיוא רימ טָאה סע זַא ,ןייז ןעק סע ,ןעגנַאגעג

 בָאה ןליוו ַא ,טנעיילעג ךיא בָאה ןטָאנ .ןַאבַארַאב םעניילק םעד וצ רעבירַא

 ַא ןיא ןוא ,טינש םעד טּפַאכעג דלַאב ךיא בָאה ,ןקרַאטש ַא רָאג טַאהעג ךיא

 "נַאבַארַאב קינשטָאמָאּפ, סיקסרַאילָאטס ןרָאװעג ךיא ןיב טייצ רעצרוק

 רענלָאװ ַא ךיוא) ןעלכימ ןיזוק ןיימ ןוא ןעקטָאמ רעדורב ןיימ ץוח ,"קישטש
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 -דוסב ןרָאװעג ןטלַאהעג ערוטנַאװַא עשילַאקיװמ .ןיימ זיא ,(קינרַאשזָאּפ

 , ..ןטַאט ןרַאפ תודוס

 36 א
* 

 "יא ןגיז עכעלטע טַאהעג סור רעד טָאה המחלמ רעד ןופ בױהנָא ןיא

 ,שטייד רעד ,ףיקת רעייז טליפרעד "*עינָאפע ךיז טָאה } רעכיירטסע יד רעב

 ןוא ךיירקנַארפ ,עיגלעב טימ ןעמונרַאפ טייצ רעד ךרוד ךיז טָאה ,רעדיוו

 ןעמעלַא ייז טָאה רע ןעוו .ברעמ ןפיוא םינכש ענייז ןופ ערעדנַא יד טימ

 ןוא חרזמ םוצ ןָאטעג עװערעק ַא טשרע ךיז רע טָאה ,טכַאמעג טכערוצ

 .י.חצר-תוכמ ע'תמא יד סור םעד ןעגנַאלרעד ןעמונעג

 ,טנַאק ןשילױּפ ןצנַאג םעד ןוא עשרַאװ טריּפוקָא טָאה שטייד רעד

 רעד טימ ןוא ,עיניל-גייווצ עשיגעטַארטס ַא ,קסווָאטיל-טסערב טּפַאכרַאפ

 ,דנַאלסור ןייק רעקרַאפ-ןַאב ןצנַאג םעד ןטינשעגרעביא רע טָאה ערווענַאמ

 -רעטיצ דרע ןַא ךָאנ יו ,טלסיירטעצ ךיז טָאה טנָארפ-טסָא רעצנַאג רעד

 "ייז עינרעבוג רענדָארג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עטסקיטכיוו יד .שינ

 -רַאפ טָאה שטייד רעד .טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ סעּפָאנס יװ ןלַאפעג ןענ

 רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןקור ןעמונעג ךיז ןוא ווָאטסוגַאי ,קלַאוװאוס ןעמונ

 -ןטַאמרַאה ןופ ךליהּפָא םעד ןרעה טנעקעג ןיוש טָאה'מ .אפוג ענדָארג וצ

 עטיור טנָאזירָאה ןפיוא ןעזעג טלוב ךיוא ןיוש ןעמ טָאה טכַאנייב .יירעסיש

 ,למיה ןפיוא טלגיּפשענּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעייפ עסיורג יד ןופ ןקעלפ

 "שינעלּפוטסטָא; רעד רַאפ טעטש ענעגייא ערעייז ןדנוצעג ןסור יד ןבָאה סָאד

 ,(ןטערטּפָא ןרַאפ)

 זָאנ יד ןקעטשסױורַא ןגָאװ וצ טשינ :טגָאזעגנָא רימ טָאה עטַאט רעד = -

 תעב ,םייה רעד ןיא ןטלַאהוצנייא ךימ טרָא סָאד ןפָארטעג ,ונ .סַאג רעד ףיוא

 ,ןעמענַאב טנעקעג טשינ טָאה עטַאט רעד .ןײֹרַא סָאג ןיא ןגיוצעג טָאה ךימ

 "עגוצ ךיז ךיא בָאה ,קסנימ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד זַא

 טשינ ןוא טסולג ץרַאה ןיימ סָאװ ןָאט וצ ,"לגיופ רעיירפע ַא ןייז וצ טניואוו

 .ןובשחו-ןיד ןייק םענייק ןבעגּפָא ןפרַאד

 ןיײגסױרַא טשינ ןוא ףיוה ןפיוא ןעגנערברַאפ וצ גָאזנָא סנטַאט םעד

 ַא םיא לייצרעד ייג רעבָא .טקעמשעג טשינרָאג ןיוש רימ טָאה ,רעיוט ןופ

 זַא ןוא ,*ינרטּפש-ךורב; ןייז ןָא תושר ןייז ןופ יירפ ךיז ליפ ךיא זַא ,השעמ

 עמַאמ יד ..."טעבוילָאּפ, רימ טָאה "טייקידנעטשטסבלעז, ןופ עלָאר יד
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 ןיב ךיא ןעו טרפב ;ןפמעקַאב וצ ךימ חוכ ןייק טַאהעג טשינ טושּפ טָאה

 .יירענידרַאפ רעסיורג רעד ,רעגרָאזרַאפ ריא ןעוועג

 יד ןענַאטשרַאפ טוג רעייז עמַאמ יד טָאה ענדָארג ןיא קידנעייז ןיוש

 -- טייצ רעד רַאפ ןסקָאװעגסױא ןיב ךיא זַא ,טסואוועג טָאה יז ,עיצַאוטיס

 ןייק רעמ טשינ ןיב ךיא זַא .םיטרּפ עדעדנַא ןיא זיא ,ןרָאי ןיא טשינ ביוא

 לָאז סע ןקָארשעג ךיז טָאה יז ,טלפייווצעג טשינ יז טָאה םעד ןיא ,דגיק

 "ןב; ןייז -- רימ ןוא ןטַאט ןשיוצ הקולחמ רענעּפָא ןַא וצ ןריפרעד טשינ

 וצ טשינ ךיז ףיוא .ייברעד ןטלַאהעג טשינ ךָאנ סע טָאה לייוורעד ."םינוקז

 ךָאנ טסעומש רעװ ;טַאהעג לכש ךיא בָאה ףיורעד ,ןטַאט ןטימ ןרעהרַאפ

 .טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ ןָאטעג ןוא ןגיוושעג ךיא בָאה .ןגעקטנַא םיא ןדייר

 - סעּפע ןכוז וצ עקשזָארד רעד טימ ןרָאפעגּפָא זיא עטַאט רעד יװ ױזַא

 הסנרּפ ןייק וצ רעבָא ,המחלמ עקַאט זיא המחלמ לייוו --- *קעטנָאשטָאּפ, ַא

 רענעי ףיוא ןעוועג טייצ רעד ךרוד ןיוש ךיא ןיב --- טשינ ךָאד סע טמוק

 ייב ןוא ןעמעװ טימ טכוזעג ןוא ןסַאג יד רעביא טזײרּפשעג ;רעיױוט טייז

 ,גָאט םעד ןעגנערברַאפ וצ סָאװ

 רעדניק-הבישי ןוא -הרות-דומלת יד ;טעװעטסוּפעג טָאה ףיוה-לוש רעד |

 טימ טײרדעגמורַא ךיז ךיא בָאה .םייה רעד ןיא ןטלַאהעג עמַאמ-עטַאט ןבָאה

 רעטנעצ ןיא רַאװריװ םעד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה יד

 ,טָאטש ןופ

 -טָאטש רעד ןופ ןוא עשירעטילימ יד ,עטמַאַאב-גנוריגער עשיסור יד

 "ימַאפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריאוקַאװע ןיוש ןענייז ,גנוטלַאװרַאפ

 ןעמייה ערעייז ןוא סעדייבעג-סגנוריגער ערעייז טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז ,סעיל

 ןבָאה עכלעוו ,םַאטשּפָא ןשיליוּפ ןופ ןטנַאיצילָאּפ לָאצ עניילק ַא .רקפה ףיוא

 טײרדעגמורַא ךָאנ ךיז ןבָאה ,ענדָארג ןזָאלרַאפ וצ קשח ןייק טַאהעג טשינ

 .י.קידנעעז-טשינ ןוא קידנרעה-טשינ טכַאמעג ךיז ןבָאה ייז ;טָאטש ןיא

 יד ןיא ןסירעגניירַא גנורעקלעפַאב עליוויצ יד ךיז טָאה יירפ ןוא קנַארפ

 טָאה סע סָאװ ןטרָאד ןופ טּפעלשעגסױרַא ןוא סעדייבעג-גנוריגער ענעזָאלרַאפ

 ןבָאה סָאװ ןעלקיטרַא עכלעזַא וליּפַא ,ןרק ַא ןעוועג זיא ץלַא .טזָאלעג ךיז

 -ליב יד ,לבעמ םעד ןופ .ןצונ זיא טינ ןכלעוו ןעגנערב טנעקעג טשינ םענייק

 ךיז ןעמ טָאה .ןבילבעג טשינ רכז ןייק דלַאב זיא ןּפמָאל ,סענָאזַאװ ,רעד

 ,לַאירעטַאמ-רעטערב םעד ףיוא קידנעּפַאװק ךיז ,טנעוו יד ןסיירעצ וצ ןעמונעג

 ךיוא ןעוועג .טונימ רעד טימ טרעמעג ךיז טָאה ?סעקינשזָאיבַארג; לָאצ יד
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 -ציא ;וליפַא רָאה ַא סמענעי טרירעגנָא טשינ לָאמנייק ןטלָאװ סָאװ ,עכלעזַא

 טּפעלשעג ייז ןבָאה ,"הבינג ןוא ביור, ןופ טסול םעד ןופ ןדנוצעגנָא ,רעט
 ,..טנַאה רעד ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא'ס סָאװ םייהַא ךיז וצ

 -עג םענ ַא ךיז ןעמ טָאה ,סעיצוטיטסניא-גנוריגער יד טקידיילעגסיױא

 ןוא "הרות-דומלת; רעד וצ ,"עשטשילישטוא ענעילסעמערא רעד וצ ןָאט
 עלַא יד ןבָאה טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא ערעדנַא

 ,םָארגָאּפ ַא ךָאנ יו ןעזעגסיוא סעדייבעג

 "יאנוש יד ךיז טסולגרַאפ רעמָאט :דחּפ ַא ןלַאפַאב זיא ןדיא רענדָארג
 וצ המקנ ןציײרנָא ייז ןוא ןטַאדלָאס עטרעטיברַאפ יד ןריצָאװָארּפ וצ לארשי
 ךיז ןבָאה "ןטַאי; רענדָארג ? טנָארפ ןפיוא הלּפמ רעייז רַאפ ןדיא יד ןָא ןעמענ
 טימ סעטנעל עסייוו לברַא יד ףיוא ןָאטעגנָא ,ץושטסבלעז ַא ןיא טריזינַאגרָא

 ,..גיוא ןַא ןטלַאהעג ןוא "ץילימ; : טפירשפיוא ןַא

 -ָאטסירַא : ןטכיש עלַא ןופ ןדיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה "ץילימ, רעד ןיא

 -ינלַאשטַאנ יד ןענַאטשעג ןענייז *ץילימ, רעד ןופ שארב ."ךמע; ןוא ןטַארק
 רעד .גרעבלָאװ עינָאינ ןוא םיײהקַאז :"ענרַאשזָאּפ ענלָאװ; רעד ןופ סעק
 -הרבח יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג רעבָא זיא ?ץילימ, רעד ןופ חוכ רעתמא
 -ווַאּפ יד ףיוא ןזָאלרַאפ טנעקעג ךיז טָאה'מ .סעקינרַאברַאג ,רעגערט ,םיבצק
 עקשיפ ,סענַאמסַאק יד ,ץטנָאב םייח ,ט'רעב עשטיא ןעלמהרבַא ףיוא ,סעקויל
 ןופ "ןטַאי עטַאלב, ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז ייז ץוח .הרבח ןייז טימ קילג
 ץלַא ...שיט םוצ ןייג וצ ןעמעוו טימ ןעוועג זיא'ס ,טָאטשרעפ ןוא עקיזדרוי
 םעד ןוא סנבעל עשידיא ןקידיײטרַאפ וצ טיירג ןעוועג ןענייז רענייא יו
 ,דובכ ןשידיא

 -לָאס עשיסור עטריזילַארָאמעד ,עקיצומש ,עטלדרעבַאב ןופ תונחמ עגנַאל
 םייב טשירפרעד ךיז .טסרָאױו רעקילדנעצ סופוצ טּפעלשעג ךיז ןבָאה ןטַאד
 ןבָאה דרעפ עטעשטומעגסיוא .ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג רעדיוו ךיז ןוא ןַאמעינ
 ןוא ןייז-ילכ טימ ןדָאלעגנָא ,רענעגעװ-טסַאל עסיורג יד ךיז ךָאנ טעקסַאטעג
 ןופ ןגירקוצסורַא ןעגנולעג זיא'ס עכלעוו ,םירישכמ-יײמרַא ערעדנַא טימ
 עיצינומַא טימ ןדַאלקס עצנַאג .טנעה ס'אנוש ןקידנעמוקנָא םעד רעטנוא

 טנערברַאפ ; ןסירעגפיוא ןיילַא ןסור יד ןבָאה ןלַאירעטַאמ-המחלמ ערעדנַא ןוא
 עשטייד עקידנגָאיכָאנ יד וצ ןלַאפניײרַא טשינ לָאז סע ידכ ,טעטכינרַאפ ןוא
 ,רעגיז

 :ענעכָארבעגנעמַאזוצ טימ טייזרַאפ ןעוועג ןענייז ןגעוו יד ןוא רעדלעפ יד
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 טשינ ןבָאה רעייג-סופ ןטַאדלָאס יד סָאװ ,םיצפח יילרעלכ טימ ,רענעגעוו

 ןפיוא ןפרָאװעגקעװַא סע ןבָאה ןוא ךיז ףיוא ןּפעלש וצ רעמ חוכ ןייק טַאהעג

 םיפוג ענעזָאלבעגנָא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה ךַאילש ןטייז עדייב ייב .געוו

 "ולס יו טעשטרַאטסעג ןבָאה סיפ עפייטש ערעייז ;דרעפ ענעלַאפעג יד ןופ

 עטלַארּפעגפױא יד ןופ םירעדעג עטרַאשעגסױרַא יד .ךיוה רעד ןיא סעּפ

 ,..ךורעג-חלבנ טימ טפול יד ןעקנוטשרַאפ ןבָאה רעכייב

 "רַאפ יד זָארג ןפיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג ןענייז געוו םעד סיוא-גנעל

 ןרישרַאמ וצ רעטייוו חוכ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ,רענלעז עט'שלח

 טרימשַאב ןבָאה ןקעלפ עקיטולב ;עטעדנואוורַאפ ךיוא ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ

 ןוא טנפעעג ןדנואוו ערעייז ךיז ןבָאה גנוגנערטשנָא ןופ .ןשזַאדנַאב ערעייז

 טימ ןטינשעגפיוא ןבָאה ןטַאדלָאס ערעדנַא .זָאלטכַאמ ןלַאפעגקעװַא ןענייז ייז

 ןפוא-םושב ןבָאה ייז ;לוויטש ערעייז ןופ סעװַאילָאכ יד ןטענָאיַאב ערעייז

 ןסעזעג ןענייז ייז .סיפ ענעלָאװשעג יד ןופ ןעיצרעטנורַא ייז טנעקעג טשינ

 רעטיור) "טסערק-ינסַארק; ןופ ןרַאטינַאס יד זַא ,טרַאװעג ןוא םירוסי ןיא

 סרעכנעּפ ענעבירעצ יד ןרימשַאב ןוא ןעמערַאברעד ייז ףיוא ךיז ןלָאז (ץיירק
 וצ הכוז ןפָאה ןוא ןרישזַאדנַאברַאפ ,שטשַאמ לסיבַא טימ סעטַאיּפ יד ףיוא

 ,רענעגעװ-זטערַאזַאלק .עלעיציפָא יד ףיוא ןעמונעגפיוא ןרעוו וצ ןייז

 ,רענעגעוו ןוא דרעפ טלעפעגסיוא טשינ ךיוא ןבָאה עיצַאוקַאװע רעד ןיא

 יד ןופ ,גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןופ טריזיווקער טָאה ײמרַא יד סָאװ

 רעזָאלדנע רעד .םיתב-ילעב יד טימ ןעמַאװצ ,טעטש יד ןופ ןוא רעפרעד

 םעיינ םעד רעביא טָאטש רעד וצ טָאטשרעפ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה שרַאמ

 .סװָאנַאמָאר יד ןופ "לבוי עיטעיל ָאטסירט; םעד טעמדיוועג ,קירב-ןָאטעב

 "ףדנַאמָאק ענרָאיּפַאס; ַא עכלעוו ,ןקירב ענָאטנַאפ עלעיצעּפס רעביא ךיוא

 טריפעג ןבָאה ןקירב יד ןַאמעינ ןופ טיירב רעד רעביא טגיילעגסיוא טָאה

 -ָאס וצ קירבַאפ ס'יקסוועשערעש ייברַאפ ,ףױרַא-גרַאב סַאג-ענלָאדָאּפ רעד וצ

 .עקלעשערַאּפ רעדָא ץעשזדנַארג וצ ןטרָאד ןופ ןוא יקסוװָאיװַארומ ,ענרָאב

 ןפָא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןסַאג-טּפיױה יד ףיוא ןטפעשעג ןוא ןעמָארק יד

 "רעד יד .רעיוט-ןוא-ריט טקַאהרַאפ דלַאב ןעמ טָאה ,טייהניואוועג ןופ זיולב

 יד ןופ "ןדַאירַאנסא עקידנעילפ ןוא סעבמָאב יד ןופ ןסיירפיוא עטרעטנענ

 ידכ ןוא ןטפעשעג יד ןופ ןביוש יד טעגזַארבעצ ןבָאה ןטַאמרַאה:רעגַאלַאב

 טימ סענירטיוו יד ןגָאלשרַאפ רעמערק יד ןבָאה ,שזָאיבַארג ןדיימוצסיוא

 .רעטערב
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 ןיא רעזענ יד ןקעטשוצסױרַא טרעטיצעג ןבָאה ןעיורפ עגנוי ,ךעלדיימ
 לקערב ןדעי ןריולרַאפ ןבָאה ,ןטַאדלָאס עטציירעצ-סקעס ,ערוכיש יד ,ןסיורד
 ..םענייק טעװענַאשעג טשינ ןבָאה ייז .גנושרעהַאב רעכעלשטנעמ ןופ

 ,עקדָאבָאלס ףיוא זַא ,טָאטש ןיא גנַאלק ַא סױרַא זיא הלהב רעד ןיא
 -טנַאיװָארּפ יד טקידיײלעגסיױא ןעמ טָאה ,*סעמרַאזַאק עקסטַאיװ; יד ןבעל
 ןוא לעמ-ןצייו טימ גרעב עצנַאג ןטָאשעגנָא ןטרָאד ןגיל סע ןוא ןדַאלקס
 ,סרעמע טימ ,קעז טימ :וצניהַא ןּפָאלעג ןעמ זיא ןטייז עלַא ןופ ,ץלַאז טימ
 סָאװ ןטקודָארּפ עקיטכיוו ייווצ יד ןופ ןּפַאכוצנײרַא ידכ ,סעקשטַאט טימ
 םעד ןייטשייב טנעקעג טשינ ךיוא בָאה ךיא ,ןבעל םייב ןטלַאהרעד ןענעק
 רעלדיקס ךרוד ,קירוצ ַאדייה ןוא --- קַאז ַא ךָאנ םייהַא ןפָאלעג ךיא ןיב .ןויסנ
 ,ץַאלּפ םעד וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו ."רצוא, םעד ןכוז עקדָאבָאלס וצ ,סַאג
 רעדלעפ עטײנשרַאפ-ץלַאז יד ףיוא טגיילעגסיוא ןגעלעג ןטרָאד ןיוש ןענייז
 ןיא ןוא קעז ןיא ץלַאז סָאד טרַאשעג טָאה ןעמ .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ
 טימ ןסיגַאב וצ ןזיװַאב ןסור יד ןיוש ןבָאה לעמ סָאד .ןיירַא רָאנ זיא'ס סָאװ
 ענעסָאגַאב-טשינ סָאד .ןצונ ןענעק טשינ סע לָאז שטייד רעד ידכ ,ןיסָארעק
 ןעמונעג ןעמ טָאה .חיר-ןיסָארעק ןטימ טּפַאזעגנָא דלַאב ךיוא ךיז טָאה לעמ
 ,ץלַאז

 ערעייז טימ םלוע םעד ןבירטעג ןוא טגָאיעג ןבָאה דרעפ ףיוא ןקַאזָאק
 -עגסיוא ןגיל ץלַאז טימ סעברוה יד ןיא זַא ,טנרָאװעג ןבָאה ייז .סעקיײגַאנ
 טרעהעג רעבָא ייז טָאה'מ .עגר רעדעי וצ ןסיירפיוא ןענעק סָאװ ,סענימ טגייל
 ןעמ זיא ,ןגָארטענּפָא רָאנ ךיז ןבָאה ןקַאזָאק יד יװ ױזַא ,רעטָאק םעד יװ
 ןיא טרַאשעג ןוא ץלַאז טימ סעּפוק יד רעביא טײרּפשעצ ןגעלעג רעדיוו ןיוש
 ..."ןמא םענעצלַאזעג םעד ןיירַא קַאז

 -ָאלעגנָא ןַא ןופ אשמ רערעווש רעד רעטנוא ןעיירד ןיא קידנגוב ךיז
 ףיוא קַאזָאק ַא .םיהַא קירוצ טּפעלשעג ךיז ךיא בָאה ,ץלַאז טימ קַאז םענעד
 טימ רימ ףיוא ןעיירש ןעמונעג ןוא טלעטשעגּפָא ךימ טָאה דרעפ ןכיוה ַא
 : החיצר

 !ּפָא ךיז גָארט ןוא קַאז םעד רעטנורַא ןיוש גייל --
 ךיא סָאװ ,עלעגניר ןדלָאג סָאד ןָאטעג קנַאלב ַא םיא טָאה ןגיוא יד ןיא

 ,קסנימ ןופ ךָאנ הנתמ ס'עמַאמ רעד : לרעגניפ ןיילק ןיימ ףיוא ןגָארטעג בָאה
 ַא קַאזָאק רעד טָאה -- (לגניר סָאד רעטנורַא םענ) ! ָאצלָאק ימינס --

 .ןָאטעג עװעדנַאמָאק



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווַאקָאלבַאי ןַאמרעה 238

 םעד טזָאלעגרעטנורַא לענש ףיוא בָאה ךיא .ןרָאװעג ךיא ןיב רעטיוט ַא

 ןופ עלעגניר סָאד ןּפעלשוצרעטנורַא ןעמונעג ךיז ןוא סעציילּפ יד ןופ קַאז

 ,טשינ טייג'ס --- סיעכהליוצ ףיוא יוװ ןוא ּפעלש ןוא ּפעלש ךיא ; רעגניפ

 יָאק רעד ךיז טרעזייבעצ -- !ַאדרָאמ ַאיַאקסווָאדישז ,ָאצלָאק יַאװַאד --

 טסעמרַאפ ןוא דייש ןופ עקשַאש יד סױרַא טּפַאכ רע  רימ ףיוא רעמ ךָאנ קַאז

 .ןעמַאװצ רעגניפ םעד טימ לרעגניפ סָאד ןדיינשוצרעטנורַא רימ ךיז

 -פױא דרעפ סיקַאזָאק םעד ךיז טָאה ןדלַאװעג ןוא תולוק עניימ ןופ

 -טפרַאװ סָאװ ,יירעשזריה ַא טימ סיפ עטשרעטניה יד ףיוא *םָאבודא טלעטשעג

 ַא יװ ךימ טערטעצ רע ןוא טָא-טָא :קערש ערעסערג ַא ךָאנ רימ ףיוא ןָא

 !טשינ טייג סע -- רעגניפ ןופ לרעגניפ סָאד ּפעלש ךיא .םערָאװ

 ַאזַא ןכַאמ וצ טשינ ךיז טניול סע זַא ,טנכערַאב ךיז טָאה קַאזָאק רעד יצ

 זַא ןענַאטשרַאפ ךעלדנע טָאה רע יצ ,ןתמו-אשמ םעניילק ַאזַא בילוצ עגָאװערט

 "עג בָאה ךיא סָאװ קַאז םעד טול לייוו ;לגניא ַא טימ ןָאט וצ ָאד טָאה רע

 ... הּפוחל יואר גנַאל ןיֹוש ןיב ךיא זַא ןעניימ טנעקעג רעכיז רע טָאה טּפעלש

 .ןגָארטעגּפָא ךיז ןוא *ךרבשיימ, ןשיסור ַא טכַאמעג רימ טָאה קַאזָאק רעד

 ןוא סעציײלּפ יד ףיוא קַאז םעד ךיא ףרַאװרַאפ טנעה עקידרעטיצ טימ

 ,ןעוועג טכערעג זיא עטַאט רעד .םייהַא ךיז ךיא ּפעלש סיפ עקידנעלקַאװ טימ

 ןוא ןטַאט םעד ןגלָאפ טפרַאדַאב :געװ ןצנַאג םעד טירסומ'עג ךיז ךיא בָאה

 ךיא בָאה ןצרַאה ןיא .טייצ ַאזַא ןיא ןעײלשמורַא טשינ ךיז ,בוטש ןיא ןביילב

 -לָאג ס'עמַאמ רעד טימ רעגניפ ןטעװעטַארעג ןיימ רַאפ "למוג; טשטנעבעג

 | | .לרעגניפ םענעד

 סינטַאט םעד טליטשעג ןוא ןענַאטשעגיײב רימ זיא ץלַאז טימ קַאז רעד

 טימ קַאז רעצנַאג ַא :טייקיניילק ַא .טײקמַאזכרָאהעג-טשינ ןיימ רַאפ ןרָאצ

 | .יי!ןבעל סָאד ןטלַאהרעד וצ ץלַאז

 הווצמ-רב ןיימ

 "הווצמ-רב ןיימ טקורעגנָא לייוורעד ךיז טָאה ,סָאַאכ-המחלמ ןסיורג םעניא

 דנַאלסור ןשיװצ המחלמ ַא בילוצ הווצמ-רב ַא ןגײלּפָא טינ ךָאד ןעק'מ ,ונ .גָאט

 ףיא יװ גָאט-הװצמ-רב ןיימ ףיוא טרַאװעג בָאה ךיא ,דנַאלשטיײד טימ

 "הווצמ-רב ַא טפרַאװַאב ןעמ עכלעוו טימ ,תונתמ יד בילוצ טשינ ...ןחישמ

 ןטסָאק סָאװ ,ןטעקנַאב עקידלקַאטקעּפס עסיורג יד רעדָא ,עקירעמַא ןיא רוחב
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 ךיא טלָאװ ,ענדָארג ןיא ךיוא גהנמ רעד ןעוועג סָאד טלָאװ .ןגעמרַאפ ַא ּפָא

 סעּפע ןבָאה רימ טשינ ...תולד םעד ןגָארקעג יווייס טייצ-הלהב רעד ןיא

 "רב ןיימ ןופ ןזעוו ַא ןכַאמ וצ ןעניז ןיא ןגעלעג זיא'ס טשינ ןוא ,טגָאמרַאפ

 | ,הווצמ

 רעדנַא ןַא בילוצ הווצמ-רב ןיימ ןעמוקרעביא טלָאװעג ןיוש בָאה ךיא

 -ַאב יד עמַאמ-עטַאט ןופ ןרעה וצ קיסירדרעביא ןרָאװעג זיא רימ .הביס

 ןָאטּפָא לָאז ,דניק ַא ,לגניא ַא זַא ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו : ןעגנוקרעמ

 -עלַאב ַא) *ןיַאיזָאכ םַאס; ןרָאװעג !טנייה טלעוו ַא ,ונ ? סעכלעזַא ןוא סנױזַא

 ! סעּפע םיא וט ןוא -- (ךיז רַאפ סָאב

 ןיוש זיא'ס זַא ,דניק ןייק רעמ טשינ ןיב ךיא זַא ,ןטסעטָארּפ עניימ ףיוא

 ךיא בָאה םעד ףיוא ,שטנעמ *םענלָאּפא ַא רַאפ ןענעקרענָא ךימ לָאז'מ טייצ

 עקשטַאק ןוא שטנעמ ַא םדָאק !ריד וטסָאה טָא -- : רעפטנע ןייא ןעמוקַאב

 ! הווצמ-רב טשינ וליפַא ךָאנ ךָאד טסיב וד !שיט םוצ שטנעמ ַא *!ךיז קור

 ךיא זַא ,טַאדנַאמ ַא ןגירק וצ : טניימעג רימ רַאפ טָאה הווצמ-רב ןרעוו וצ

 רכש ס'דניק ַא ךָאד טרעוו הווצמ-רב זיב .תושר סינטַאט ןופ סױרַא ןיוש ןיב

 ןופ רעבָא .תועד ןגָאז רע געמ ;ןובשח ס'נטַאט ןפיוא ןבירשרַאפ שנוע ןוא

 ןרעו טפָארטשַאב טשינ רעמ ןיוש טעװ עטַאט רעד ! ןיוש --- ןָא הווצמ-רב

 ;ןובשח םענעגייא ןיימ ףיוא ןייז ןיוש ןלעװ תוריבע עניימ ,םיאטח עניימ רַאפ

 -סיוא טשינ -- גנַאל ןופ ןיוש ךיא בָאה טקידניזעגרעטנוא : תמאה-ןעמל ןוא

 ...ןובשח ס'נעמעוו ףיוא קידנענעכער

 טימ רָאי ןציירד וצ טקנוּפ ,1915 ,טסוגױא ןט11 םעד ,בא שדוח ןיא

 טלדנַאהעגנייא טָאה עטַאט רעד .ןרָאװעג הווצמ-רב לזמ טימ ךיא ןיב ,גָאט ַא

 ריט רעד ייב הרוחס ןייז טפיוקרַאפ טָאה סָאװ ,רעגערט-ןקַאּפ םעד ןרהַא ייב

 ןבעגעגרעביא ייז ןוא ,ךעל'ניליפת רָאּפ ַא ,ל'תילט ַא ,"םדָא-ייח ןסיורג; ןופ

 ,הלילח ,לוסּפ טשינ ןענייז ייז יצ ,ןקוקוצרעביא ףיוא רפוס םעד לאימחרי וצ

 ןטשרע םעד וצ ןטַאט ןטימ ןעגנַאגעגטימ ךיא ןיב גָאטרַאפ קיטשרענָאד

 ןעמ ױזַא יו טסואוועג ןיוש בָאה ךיא שטָאכ ,"לודגה םדָא-ייח, ןיא ןינמ

 טָאה ןגעווטסעדנופ ,ללכב םעד טימ ךיז טײגַאב ןעמ ױזַא יו ןוא ןיליפת טגייל

 רעד ףיוא העוצר יד טלקיוו ןעמ ױזַא יו ןזיוועג לָאמַאכָאנ עטַאט רעד רימ

 רעד זַא :ץרַאה ןבעל טקנוּפ ןעמוקסיוא לָאז *די-לש; רעד זַא ,טנַאה רעקניל

 טימ .חומ ןרעביא ןרעטש ןופ דנאר םייב ץַאלּפ ןיא ןגיל לָאז "שאר-לשפ
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 "רעד ךיז ןוא ןענוװַאד טלעטשעג ךיז ךיא בָאה סעציײלּפ יד ףיוא ל'תילט םעד

 ...שטנעמ *רענלָאּפ, ַא יװ טליפ

 דומעיג : הרות רעד וצ ןפורעגפיוא שמש רעד ךימ טָאה הרותה-תאירק וצ

 ןיא תבש .הילע עטש'רע ןיימ ןגָארקעג בָאה ךיא ןוא *רתלַא 'רב םייח רוחבה

 ערעזנוא ןופ עקינייא ,רעדירב עניימ ןענוװַאד םוצ ןעמוקעג ןיוש ןענייז ירפ רעד

 רעד ןיא ,ןביוא ןסעזעג ןענייז רעטסעװש עניימ טימ עמַאמ יד ; תוחּפשמ

 -לעב סלַא ןטָארטרַאפ ןטַאט םעד בָאה ךיא .תחנ טּפעשעג ןוא לוש-רעבייוו

 ןעװעג דבכמ ןעמ טָאה ךימ ."ןנחתאוק הרדס עצנַאג יד טנעיילעג :ארוק

 יד טנעיילעג בָאה ךיא .רוחב-הווצמ-רב םוצ טגנַאלַאב סָאד -- ריטפמ טימ

 ,ןלָאװקעגנָא רימ ןופ ןבָאה עלַא ןוא -- ('מ היעשי) "*ימע ומחנ ומחנ; : הרטפה

 עצרַאװש יד ןיא שינעטנעק ןיימ טימ ץלָאטש רעייז ןעוועג זיא עטַאט רעד

 רענעביוהעג ןייק ןיא טשינ זיא רע זַא ,טליפעג בָאה ךיא רעבָא ,ךעלעטניּפ

 ץרַאה סָאד יו .ןגיוא ענייז ןופ טנײשעגסױרַא טָאה רעיורט ַא ; גנומיטש

 ; תונבר ןופ געוו ןטנכײצעגנָא םענופ טייוו רעייז ןיב ךיא זַא ,טגָאזעג םיא טלָאװ

 טָאה *ינרטּפש ךורב, הכרב יד .ןבעל טרַא רעדנַא ןַא וצ רָאג טיצ ךימ זַא

 !רוטפ :טניימעג סע טלָאװ רע יו ןָאט ַא טימ טכַאמעג רע

 רעסיורג רעד ןופ ררושמ ַא ןיב ךיא זַא ,טסואוועג ןבָאה לוש ןיא עלַא

 דומע ןרַאפ *ףסומ; ןענװַאד לָאז ךיא ,ןעשטומ ןעמונעג ךימ ייז ןבָאה ;לוש

 "םושב ייז ןבָאה סָאד .הניגנ עשינזח עלעסיבַא ןעגנַאלרעד ןוא ןזח-השעמ

 ןורכז ןיא שירפ ןגעלעג ךָאנ זיא רימ .רימ ייב ץלעופ טנעקעג טשינ ןפוא

 -ּפָא ךיז לָאמניײא ,קסנימ ןיא לכלוש רעקווָארַאמָאק רעד ןיא לַאפכרוד ןיימ

 ...!טירבעג

 זיא הקשמ ןייק ,"בוט-לזמ, ןשטנואוועג זנוא ןעמ טָאה ןענווַאד ןכָאנ

 -ןייא לסיב ַא ןעוועג םעוט ןעמ טָאה ,האופר ַא ףיוא ןגירק וצ ןעוועג טשינ

 קינָאה ןַא ןקַאבעג טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ךעקעל-קינָאה טימ ןסיברַאפ ,"םיקומצ

 םעד וצ דיא ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא'ס --- ןוא עקבַאב יוװ ןעזעגסיוא טָאה'ס ןוא

 .קינָאלבַאי עקמייח :לארשי םע

 ,קסווָאטיל-טסערב ,עשרַאװ ןעמונרַאפ לייוורעד ןיוש טָאה שטייד רעד

 .קסניּפ ןוא קצול
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 זנוא וצ ןגָארטרעד רעטנענ ןוא רעטפָא ץלַא ךיז טָאה גָאט ןדעי טימ

 רעדעי ,ןטַאנַארג ןוא ןלױק-ןטַאמרַאה עקידנעילפ יד ןופ ןפייפ סָאד ,ןעשזוה סָאד

 -ַאדנופ ןזיב סעקזייה יד ןופ טנעװ יד טלסיירטעגפיוא טָאה סיירפיוא-עבמָאב

 ,דרע יד ןרעטיצ טכַאמעג ןוא טנעמ

 יד ןופ ןצישַאב וצ ךיז ןבוטש-רעלעק יד ןיא רעטנורַא ןענייז ןדיא

 עכלעוו טימ ,סעבמָאב יד ןופ ךיוא ,ןסור עקידנפױלטנַא ךעלטשער עטצעל

 קידנעילפ ,ןטפול רעד ןופ אפוג טָאטש יד טלגָאהַאב ןיוש טָאה שטייד רעד

 : סױרַא לדָאנ רעד ןופ סָאװ-רָאנ ,תיחשמ רעיינ ַא -- ןעלגייפ "ענעיילב; ןיא

 ! ןַאלּפָארע רעד

 "שַאקק דרעפ רעזנוא זיא ,עדרַאבמָאב רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 גָאר ןבעל עציורט ףיוא לכלעטש ןרעצליה ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג *ןַאט

 טייווצ רעזנוא .עקיזדרוי וצ גרַאב-רעטנורַא םעד ייב םלוע-תיב ןטלַא ןופ

 רעדורב ןיימ :לַאפ ןשיגַארט ַא ךרוד ןריולרַאפ רימ ןבָאה *ַאשַאמ; דרעפ

 ַא טָאה ,רישזַאסַאּפ ַא טכוזעג ןוא עקשזָארד רעד טימ ןרָאפעג זיא עקטָאמ

 טימ ןָאטעג ביוה ַא דרעפ סָאד ךיז טָאה קערש רַאפ ןוא ןסירעגפיוא עבמָאב

 טָאה יז זַא ,טסַאה ַאזַא טימ טזָאלעגרעטנורַא ךיז ןוא סיפ עטש'רעדָאפ יד

 ןעמונעגקעװַא יז ןוא ןעמוקעג זיא רעברַאג ַא ,סופ ַא ןופ לכענק ַא ןכָארבעצ

 רימ ןענייז .ןייז טלָאװעג טשינ ייברעד רָאג בָאה ךיא .עקידעבעל ַא ךָאנ

 ,ןײלַא "ןַאטשַאק; טימ ןבילבעג

 ,קנַאדעג םעד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ךיא בָאה ,רעלעק ןיא קידנציז

 ןליוק טימ םיא םורַא טלגָאה סע ואוו ,לַאטש ַא ןיא ךיז טניפעג "ןַאטשַאק, זַא

 וצ ןכָארקרעד ,רעיט ןכרוד טשטילגעגסױרַא ךיז בָאה ךיא .ןטַאנַארג ןוא

 טליפרעד ךימ טָאה רע ןעוו ,ןעשזריה ךעלרעמָאי סינַאטשַאק ,לַאטש רעד

 ךיז בָאה ךיא .ןרעיוא יד ןיא טציא ךָאנ רימ טגנילק ,ןעװעטַאר םיא ןעמוק

 ןפיוא זנוא וצ טריּפָאלַאגקעװַא קידנטייר ןוא ןקור ןייז ףיוא טּפַאכעגפױרַא

 ןעוועג זיא עטַאט רעד .ץלָאה ןופ לַאטש ַא ןיא טריפעגניירַא םיא ןוא ףיוה

 טָאה רימ יוװ גנַאל ױזַא רעבָא ,טעברַא לקיטש ןיימ רַאפ ץתיממ וצ ךימ טיירג

 ןעמוקעגּפָא ךיא ןיב טעװעטַארעג ךיא בָאה דרעפ סָאד ןוא טדַאשעג טשינ

 ,בָאג ַא טימ

 -יצעגפיוא טָאה ,גנַאגרעטנוא-טלעוו רַאפ יוװ ,סיירפיוא רעכעלקערש ַא

 -ץעד "ןרָאיּפַאס; עשיסור יד ןבָאה סָאד .רעלעק רעזנוא ןופ טנעוו יד טרעט

 ןדנוצעגנָא טָאה סיירפיוא רעד .ןַאמעינ ןרעביא ןקירב עטעווענימעג יד טרינָאט
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 ףיוא ךיוא יוװ ,טיז-טָאטשרעפ רעד ףיוא רעזייה עלַא ,ייברעד סעמרַאזַאק יד

 רעייז ךיז טָאה רעייפ סָאד ןַאמעינ ןופ גערב םייב טייז רעשיטָאטש רעד

 רעקיד'ארומ ַא ןיא ןסַאג עקימורַא יד ךיוא ןדנוצעג ןוא ןגָארטעצ לענש

 ,הפירש

 טָאה טייקליטש-טיוט ַא ;טרעהעגפיוא גנורידרַאבמָאב יד טָאה םיצולּפ

 ןוא ָאד טרעהעג ךָאנ ךיז ןבָאה ןלַאװרעטניא עגנַאל ךרוד .טָאטש יד טשרעהַאב

 ןשיסור ַא ןופ ךליהּפָא-*ַאט-ַאטיַאט-ַארע ַא ,סקיב ַא ןופ ןסָאש ענלצנייא טרָאד

 ,סקיבנישַאמ רעשטייד ַא ןופ רעפטנע ןקידלַאב ַא טימ ,טָאימעלוּפ

 לַאשרַאמדלעפ רעטנוא עקַאטַא רעלַאטנָארפ רעד ןופ *טסָאּפנַאװַא;ק רעד

 םייב ןבילבעג ןייטש ןענייז ייז ,טָאטשרעּפ טכיירגרעד טָאה גרובנעדניה-ןָאפ

 ,ןעמַאלפ עשילעה יד ןופ טלגנירעגמורַא ,ןַאמעינ ןופ גערב

 ןוא ,ווָאדָארָאגײק לַארענעג ,טסָאּפערק רענדָארג ןופ טנַאדנעמָאק רעד = |

 ,שטיװָאטָאדנַאק לַארענעג-בַאטש ,"ישטשעױודנַאמָאק ינוװַאלג; רעשיסור רעד

 ןקעמשוצ ןענעק טשינ לָאמנייק טעוו שטייד רעד זַא ,טמירַאב עקַאט ךיז ןבָאה

 ןט2 םעד :טקַאפ רעשירָאטסיה ַא זיא'ס רעבָא ,טָאטש רעזנוא וצ וליפַא

 .ענדָארג טריּפוקֶָא שטייד רעד טָאה 1915 רעבמעטּפעס



 14 לטיּפַאק

 ץענערג רעד ףיוא

 -נָאק רעד סיוא-טגניז -- ! עיצנַאטס עטצעל ! עצינזו
 טרעק םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא ! רעטנורַא עלַא --- ,רָאטקוד

 .רע טריסנָאנַא -- ! עשרַאװ ןייק גוצ רעקיבלעז רעד םוא ךיז

 -יסורסייוו:שילוּפ רעד ףיוא טגיל עצינזוק לטעטש סָאד

 סמענייקק ןָא ךיז טביוה טקנוּפ םענעי ןופ .ץענערג רעש

 רָאפנײרַא םייב דלַאב לעטשּפָא ןַא --- ענסָאסָאל זיב *דנַאל

 ,ענדָארג ןייק

 ,סיוא טזייו .עצינזק ןיא רעטנורַא טינ ןגייטש ןרישזַאסַאּפ ליפוצ ןייק

 -נגייטשסיוא יד .,עקלָאקָאס ןיא רעטנורַא ןיוש זיא לייט רעטסערג רעד .זַא

 רעד ףיוא רעניואוונייא-ץענערג -- סעטרעיוּפ ןוא םירעיוּפ ןענייז עקיד

 קידנּפעלש ,ּפערטןָאגַאװ עכיוה יד ןופ רעטנורַא ךיז ןזָאל ייז .טייז רעשילױּפ

 טקַאּפעגניײא זיא שזַאגַאב-טנַאה רעייז .קעּפעג-טנַאה עשּפיה ץנַאג ךיז רעטניה

 ,קעז עטעטַאלרַאפ ןוא רעכעטשיט ,רעכעלייל עקיצומש ןיא

 ,עיניל'ןַאבנזייא רעד ןופ ןסלער יד ןשיווצ טייטש עלעדייבעג קירעדינ ַא

 ַא טריפעגכרוד ךיוא טרעוו ָאד .(טמַאילָאצ רעד) *ענשזָאמַאט, יד זיא סָאד

 טכַאװַאב גנערטש זיא עלעדייבעג סָאד ,לָארטנָאק-ןטנעמוקָאד רעשירעטילימ

 -לָארטנָאק-ץענערג םעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא .רעטילימ ןשילױּפ ןופ

 טימ טריצַאב ,"זָאװַארַאּפפ רעקיטכעמ ,רעכיוה ַא טיירג ןיוש טרַאװ טקנוּפ

 זיולב טעּפעשטעגוצ זיא זָאװַארַאּפ םוצ ,ּפרעס ןוא רעמַאה, ןופ םעלבמע םעד

 סָאװ ,תויתוא עשיסור עסיורג סױרַא ןעשטרַאטס סע ןכלעוו ףיוא ,ןָאגַאװ ןייא

 ,ר,ס.ס,ס : סיוא ךיז ןגייל

 רעד ןופ רעטנורַא ךיא ךירק טנַאה ןיא קישטנַאדָאמעשט ןיימ טימ

 טלעטשעגסיוא ןעייטש ןטרָאד ,עלעדייבעג רעד וצ ךיז זָאל ןוא ןַאב רעשילוּפ

 יד ןוא עיזיווער-ןטנעמוקָאד רַאפ ייר ןייא : ןעיורפ ןוא רענעמ ןעייר ייווצ ןיא

 -רענעמ עטרימרָאפינוא .עיזיוער-שזַאגַאב רַאפ --- טמַא-לָאצ םעד ייב ערעדנַא

 -סיוא יד ןופ עלעקטַאמש רעדעי ןקוקַאב ,ןּפַאטַאב ןרָאטקעּפסניא-ןעיורפ ןוא

 -דלָאגניג טימ טריצַאב דייז ןוא טעמַאס ןעוועג טלָאװ'ס יװ ,קעּפ עטגיילעג
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 עלעקטַאמש רעדעי ןופ טרעוװ יד ּפָא ןצַאש ןרָאטקעּפסניא יד ...םידעפ

 רַאפ ןלָאצַאב ןפרַאד ןרישזַאסַאּפ יד סָאװ ,"רעייטש, םעד סיוא ןענעכער ןוא

 טלָאצַאב טרָא ןַא ףיוא דלַאב זומ עמוס עטנכערעגסיוא יד ...הרוחס רעד

 לעטש ךיא .טריקסיפנָאק ךיילג שזַאגַאב רעד טרעוו ,טינ ןעוו ; ןמוזמ ןיא ןרעוו

 : רימ םורַא תולוק ךיז ןרעה'ס .לָארטנָאק-ןטרָאּפסַאּפ םעד ייב ייר רעד ןיא ךיז

 עצנַאג יד 1 סעטָאלז ליפיוזַא ןרעדָאפ וטסנעק יו ! רעקיצרַאה לרעטָאפ --

 עטוג ? טסרעדָאפ וד סָאװ םעד ןופ קלח-טירד ַא טרעוו טינ ןענייז סעטַאמש

 טסימ ןפיוא ,טלמַאזעגפיונוצ ;טקנעשעג תונתמ ןבָאה עשרַאו ןיא טניירפ

 לרעטָאפ ,ךיז םערַאברעד .ןפרָאװעגסױרַא טַאהעג ןיוש סע טָאה'מ ; ןענופעג

 !ןעמענ סע רימ ןלָאז ואוו ? סעטָאלז ליפיוזַא זנוא וצ טמוק יװ ! רעקיצרַאה

 "עג ןוא ןענייוועג יד וצ קיטולבטלַאק רעייז וצ ךיז ןרעה רעריסקַאט יד

 רעצנַאג ןייד טרעו טינ זַא ,טסלָאצַאב :סרעייז ייב ךיז ןטלַאה ייז ; ןטעב

 ! טריקסיפנָאק שזַאגַאב

 .רענעמ יד ןופ רעקיד'תונמחרבמוא ךָאנ ןענייז ןרָאטקעּפסניא-ןעיורפ יד

 רָאטקעּפסניא-ןעיורפ ַא ייב זַא :טקנוּפדנַאטש ןיימ לָאמַאכָאנ טקיטעטשַאב סע

 ,ייז וצ ןײרַא ןעמ טלַאפ .תונמחר ןייק טינ ןוא רשוי ןייק טינ ןעמ טניפעג

 ,..ייוו זַא ןוא ךָא זַא ןיוש זיא

 רעשיליוּפ רעד רימ וצ ךיז טדנעװ -- !ַאנַאּפ עשָארּפ !טרָאּפסַאּפ ---

 ,ןטנעמוקָאד יד טרידיווער סָאװ רעציפָא

 ןכוז ןפרַאד טינ לָאז רע ידכ ןוא טרָאּפסַאּפ ןיימ םיא גנַאלרעד ךיא

 ,לטעלב סָאד טשימעגפיוא ןײילַא ךיא בָאה ,סעזיו רעקילדנעצ יד ןשיווצ

 רעד טימ ןעמַאװצ ,עזיו עשילױּפ יד טלּפמעטשעגּפָא זיא'ס ןכלעוו ףיוא

 רעד ,טסיזמוא ןעוועג זיא גנוטיירגוצ ןיימ .ענדָארג ןייק עזיוו רעשיטעווָאס

 רע יו ,ןטייז עלַא ןופ טרָאטסַאּפ ןיימ ןסַאלעג רעייז ךיז טקוקַאב רעציפָא

 ,עיפַארגָאטָאפ ןיימ טרידוטש .ןעזעג טינ ןגיוא יד רַאפ סנױזַא לָאמנייק טלָאװ

 ןופ ןעמענ יד ןענעיילרעביא טריבורּפ ;עימָאנָאיזיפ ןיימ וצ יז טכיילגרַאפ

 םינּפ ןייז ןוא -- עזייר רעד ףיוא טכוזַאב ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ,רעדנעל יד

 -נָא םיא ביג ךיא ;שילוּפ רימ וצ טדער רע .גנורעדנואוורַאפ סיוא טקירד

 ...ןושל סָאד טינ יײטשרַאפ ךיא זַא ,ןרעהוצ

 רעציפָא רעד ךימ טעב -- ןציז טינ ךייא טעב ךיא סָאװ ,טקידלושטנַא --

 -- ךעלקנעב ערטסקע ןייק ָאטשינ -- .שילגנע ןטעשטעילַאקעצ ַא ףיוא הליחמ

 .רימ רע טרעלקרעד
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 גונעג ןיוש ןיב ךיא ,ןצרַאה םוצ טינ ךיז טמענ -- :םיא טסיירט ךיא

 .טייקכעלטניירפ רעייא ּפָא ץַאש ךיא  ןָא עשרַאװ ןופ גוצ ןיא ןסעזעג

 רעכעלטניירפ ַא ; ךיז ייב ךיא טכַארט ,םשה'ךורב ,דַאל ַא ףיוא טייג ץלַא

 ןיוש ךיא לעװ ,דלַאב ,דלַאב .ןעמוקכרוד םיא טימ ןעק'מ -- רָאטקעּפסניא

 ,ענדָארג ןייק געוו ןפיוא -- טייז רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןייז

 -- .דובכ ןיימ רעביא רעציפָא רעד טעב -- יַאנַאּפ םַאשַארּפעשּפ, ---

 .עקילָאמנײא ןַא זיא ןלױּפ ןייק עזיוו רעייא זַא ,טקרעמַאב טשרע בָאה'כ

 טינ ןיוש ריא טנעק ,סױרַא טציא טרָאפ ריא ביוא זַא ,שטָאכ ריא טסייוו

 ?ןלױּפ ןייק קירוצ רעמ ןעמוקניירַא

 םעד ףיוא ןבעל ַא !עקירעמַא טקעדטנַא -- ךיז ךיא טכַארט -- ונ --

 ךיא .טוט רע סָאװ טסואוועג טוג ןיוש טָאה רע ;*סיברָא, ןופ רעטלַאװרַאפ

 -נָא ןיימ ןגעוו ןבעגעגטימ רימ טָאה רע סָאװ לווירב סָאד סױרַא דלַאב םענ

 ,םיא סע גנַאלרעד ןוא עשרַאװ ןיא "גנורעייפ-ןעּפָאש; רעד ןיא לייט

 םייב .טייקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ לווירב סָאד טנעייל רעציפָא רעד

 --- ןיימ רעייז עקַאט זיא ץלַא --- *!ןיינק ףיוא ּפָאק ןטימ רע טיירד ,ןקידנע

 -טרָאװטנַארַאפ יד ךיז ףיוא ןעמענ טינ ןעק ךיא רעבָא ,רימ רע טרעכיזרַאפ

 -רָאפקירוצ ןייק טינ ךָאד טָאה ריא .ןלױּפ ןופ ןזָאלוצסױרַא ךייא טייקכעל

 -סױרַא ריא טעװ עשז-ױזַא יוװ ,ןעמוק טינ רעמ ריא טנעק רעהַא קירוצ : עזיוו

 טינ ךייא ןעק ךיא ! ןיינ ....רעכיז ןלעװ ןסור יד ? דנַאלסור ןופ קירוצ ןרָאפ

 טעוו'מ ,סיוארָאפ ןיא ךייא ןרָאװ ךיא .ץענערג טייז רענעי ףיוא ןזָאלכרוד

 -רַאפ ריא טליוװ !ןזָאלכרוד טינ ץענערג רעשיליוּפ רעד ךרוד קירוצ ךייא

 ; טײקכעלטרָאװטנַארַאפ םוש ןייק ןעמענ טינ ןעק ךיא ? דנַאלסור ןיא ןביילב

 ןעק ךיא !ןיינ ,ךייא ןביירשסיוא ןרַאפ *לסעפ; ןיא ןייז ךיא לעװ ךָאנרעד

 -סױרַא עיינ ַא ןגירק ןוא עשרַאװ ןייק קירוצ ןרָאפ טזומ ריא ! ןָאט טינ סָאד

 .עזיוו-רָאפנײרַא ןוא -רָאפ

 ןיא קיטייו טימ ךיא גערפ --- ?עשרַאװ ןייק קירוצ גוצ ַא טייג ןעוו --

 ,ןצרַאה

 רעקיבלעז רעד --- .רימ רע טרימרָאפניא --- םורַא טונימ ןצפופ ַא ןיא --

 ןייק קירוצ םוא ךיילג ךיז טרעק ,רעהַא ןעמוקעג טייז ריא ןכלעוו טימ ,גוצ

 ,טייצ רעד ןיא ןגרָאמ זיב ָאטשינ זיא רערעדנַא ןייק .עשרַאוװ

 ,םיא ךיא גערפ -- ?עזיוו ַאזַא ןגירק וצ ןרעיודעג ףרַאד גנַאל יוו ---



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 246

 ,רָאי ַא ,םישדח סקעז -- סעציילּפ יד טימ רע שטעווק -- ? סייוו'כ --

 ...סייוו ךיא

 ַא ןעוועג ץלַא זיא'ס ,סע טסייה ,ןלַאפַאב ךימ זיא סייווש רעטלַאק ַא

 ןוא .טניירפ ליפיוזַא ןצונסיוא סָאד ,קיטיײװצרַאה ,ימ ליפוזַא ? "הלטבל הכרב

 ױזַא יו ,ליצ ןיימ ןופ עזייר העש-לטרעפיירד ןיוש ןיב ךיא ןעוו טקנוּפ -- ןעוו

 יז ? עשרַאװ ןיא טניירפ רַאפ ןוא ןרָאיטקַא יד רַאפ םינּפ ןיימ ןזייוו ךיא לעװ

 טזָאלעגסױא ךיז טָאה למוט ןסיורג ןופ !טכערעג ןייז ןוא --- ןכַאל ךָאד ןלעוו

 | | ...ייא ענעזָאלבעגסיוא ןַא

 רעלקרעד ךיא !ךרוד רימ טזָאל -- :רעציפָא םייב ןטעב ךיז םענ ךיא

 עשיטעווָאס יד ןגירק וצ ןעמוקעגנָא רימ זיא'ס טייקירעווש לפיוו טימ םיא

 ךעלגעממוא רימ זיא'ס זַא ;טצענערגַאב זיא ןלױּפ ןיא טייצ ןיימ זַא :עזיו

 טזָאל .עזיו עשילוּפ עיינ ַא ןעמוקַאב לעוו'כ זיב עשרַאװ ןיא ןטרַאװ וצ

 טעוװ ךַאװ-ץענערג עשיטעווָאס יד ביוא -- םיא וצ ךיא רילעּפַא -- ךרוד ךימ

 ,ךיז ךיא טעב ,ןריבורּפ רימ טזָאל !ןלַאפרַאפ ,אלימ -- ןזָאלכרוד טינ ךימ

 ! ענדָארג ןופ עזייר העש עבלַאה ַא ןצנַאגניא ןיב ךיא

 ןוא ןטנעמוקָאד עניימ ןעמונעגטימ ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה רעציפָא רעד

 ,ןצעמע טימ ןענ'הצע וצ ךיז ףיוא ,סיוא טזייוו ,לרעמיצ ַא ןיא ןיײרַא זיא

 ןָא טלַאה ,שינרעּפמַאה ,שינעגניד סָאד .רענעגָאלשרעד ַא ייטש ךיא

 -סױרַא טזומעג ןבָאה ,ןטלַאהרַאפ טָאה'מ ךעלקעּפ סעמעוו ,ןרישזַאסַאּפ יד

 -קעּפ ערעייז רַאפ לָאצּפָא ןטמיטשַאב םעד ןלָאצַאב ןוא ןעלטייב ערעייז ןעמענ

 -לגרָאג !רעדיײנש-לטײב !רעדניש-טיוה -- :ייברעד קידנעשטרוב ,ךעל

 -ַאסַאּפ עקירעביא יד ...עטַאט ַא יו טלָאצַאב ןבָאה ייז רעבָא -- ! רעדיינש

 זַא טסואוועג ןבָאה ייז ,רימ ןופ ןגיוא יד ןעמונעגרעטנורַא טינ ןבָאה ןרישז

 זַא ןוא טעּפעשטרַאפ רימ ייב ךיז טָאה סעּפע זַא ;רענַאקירעמַא ןַא ןיב ךיא

 ,רעטייוו ןרָאפ טינ ךימ טזָאל'מ

 ,עמרָאפטַאלּפ רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ןָאגַאװ ןשיסור םעד ןופ

 !ןטרַאװ ייז ,רעלענש לסיבַא ןכַאמ סע לָאזכ :טעכָאפעג רימ וצ טנעה ןבָאה

 ,.. טינ ךיז טכַאמ'ס זַא ,ךַאמ ייג

 :ןדלָאמעג רימ ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רעציפָא-ץענערג רעשיליוּפ רעד

 וצ קירוצ !תוירחא רענעגייא רעייא ףיוא רעבָא ,ןזָאלכרוד ךייא לעוו'כ;

 ףיוא עטמַאַאב עשיטעווָאס יד ביוא .רעמ ןעמוק טינ ריא טנעק ץענערג רעד

 קירוצ ץענערג יד ,טקנעדעג ,ןזָאלנײרַא טינ ךייא ןלעװ ץענערג טייז רענעי
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 רעשיטעווָאס רעד !טסילשַאב .ןייגכרוד טינ רעמ ןיוש ריא טנעק ןלױּפ ןייק

 ןטעבעג ייז ןבָאה רימ :ערטסקע טונימ 10 ךייא ףיוא ןיוש טרַאװ ןַאב-גייווצ

 סיוא רעטציא ךייא ךיא דלעמ ,טקנעדעג רעבָא ,טסילשַאב -- ןטרַאװ וצ

 ..."טנעה יד ןיא ייז ייב ריא טנייז ,ריט רעד ןופ סױרַא טייג ריא ןוא

 ,ץרַאה טימ ןעירשעגסיוא ךיא בָאה --- !רָאפ ךיא !סיוא ךימ טדלעמ --

 ךיא לעװ ,טנעָאנ ױזַא ,ָאד ןיוש ךיא ןיב .ןייז טינ לָאז סע סָאװ ןייז לָאז --

 ...!סיוא ךימ טדלעמ ,טשינרָאג טימ קירוצ ןרָאפ טינ

 ?וטסוט סָאװ : גנונערָאװ ַא טּפַאלק חומ ןיא ; רימ ןרעטיצ סיפ ןוא טנעה

 ? ןריקיזיר וטסגעמ יוװ ?עגושמ טסיב

 ןביירש ןוא ןקעמ טמענ ,לשיט-ביירש םייב ךיז טצעז רעציפָא רעד

 .עזיו עשיליױוּפ ןיימ ךיז טניפעג סע ואוו ,טרָאּפסַאּפ ןיימ ןופ לטעלב ןפיוא

 ּסָא ןרָאפ רימ :טפייפעצ קיכליה ךיז טָאה זָאװַארַאּפ רעשיטעווָאס רעד

 עלֲא : טפייפעגכָאנ דלַאב טָאה וויטָאמָאקָאל רעשיליוּפ רעד !ענדָארג ןייק

 ןויטָאמָאקָאל עדייב !עשרַאװ ןייק ּפָא ןרָאפ רימ !ןגייטשפיוא עקידנזייר

 ! ךַאמּפָא ןשיטַאמָאלּפיד ַא ךיז ןשיווצ טַאהעג ןטלָאװ ייז יו ,"טעוד, ןיא ןפייפ

 !סקניל ךיא -- סטכער טסרָאפ וד

 ןיימ רימ טגנַאלרעד ,ץכעביירש ןייז טקידנעעג לענש טָאה רעציפָא רעד

 ןָאטעג שימ ַא רימ טָאה'ס .עזייר עכעלקילג ַא רימ טשטניוו ןוא טרָאּפסַאּפ

 { פָאק ןיא

 . {טינ ריקיזיר !עשרַאװ ןייק קירוצ --- קירוצ רָאפ ! טינ רָאפ ! ןיינ ---

 טסיזמוא םיא בָאה ךיא סָאװ ,לביארַאפ ןייק טינ דָארג טָאה רעציפָא רעד

 ,סולשַאב ןיימ טימ ןדירפוצ רעייז זיא רע :טרעקרַאפ ;ּפָאק ַא טיירדעג

 טייז רעד ףיוא ןָא טנכייצ ,ץכעביירש ןייז סיוא:קעמ ַא רע טיג ,קידנעייטש

 טפיול ,גולק טלדנַאה ריא :ייברעד ךימ טסיירט ןוא *: קיטליג; : טרָאװ ןייא

 ּ! עשרַאװ ןייק קירוצ ןַאב יד ןּפַאכרַאפ ךָאנ ריא טעװ ,לענש

 גוצ רעד .גוצ ןשילױּפ םעד וצ ןפיול םענ ןוא ןַאדָאמעשט ןיימ ּפַאכ ךיא

 טפלעה ןוא טנַאה רעד ייב ןָא ךימ טּפַאכ רָאטקודנָאק רעד .ןיוש ךיז טריר

 ןייק געוו ןפיוא --- ןָאגַאװ ןטצעל ןופ ךעלּפערט יד ףיוא ןרעטעלקפיורַא רימ

 גוצ רעשיטעווָאס רעד ןריר ךיוא ךיז טמענ טייצ רעבלעז רעד ןיא ,עשרַאוװ

 ,ענדָארג וצ :גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא --

 ואוו ,עּפוק רעקיבלעז רעד ןיא קירוצ ךימ טיײלגַאב רָאטקודנָאק רעד

 ןייוועצ ןוא קנַאב רעד ףיוא קעװַא ךיא .לַאפ םעטָא ןָא .ןרָאפעג רעירפ ןיב ךיא
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 טמוק ,עלייוו ַא רעטעּפש ,ּפָא ךיז טגָארט רָאטקודנָאק רעד .דניק ַא יו ךיז

 רימ ןבעל וצ ךיז טצעז רע .טעליב"ןַאב ןיימ ןרידיווער ןיירַא טשרמולכ רע

 רעד ףיוא עלַא :טלייצרעד רע .ןטסיירט וצ ךימ טכוז ןוא קנַאב רעד ףיוא

 סע סָאװ ןגעוו טסואוועג ןבָאה ,ץענערג ןטייז עדייב ןופ ,עצינזוק עיצנַאטס

 זַא ,קנעד ךיא ,רימ טימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש ןבָאה עלַא ןוא ךיז טלדנַאה

 -עוש ןייק ךייא ןכַאמ טפרַאדַאב טינ טָאה ,"װערקַאשּפ, ,רעציפָא רעד

 .ץענערג יד ןזָאלכרוד טפרַאדַאב ָאי ךייא טָאה רע ; ןטייקיר

 םעד ךיא קידייטרַאפ --- ןזָאלוצכרוד ךימ טיירג ןעוועג ןיוש זיא רע ---

 ,טַאהעג הטרח ךיא בָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא רעבָא -- רעציפָא ןשילױּפ

 ןַאּפ רעד רימ לָאז .טײקשירַאנ עסיורג ַא ןעגנַאגַאב עקַאט ריא טנייז ---

 -- ךייא ?ןָאטעג ךייא ייז ןטלָאװ סָאװ .ןרָאפ טפרַאדַאב טָאה ריא ,ןייז לחומ

 !ןרָאפ טפרַאדַאב ? סָאװ --- ןצלַאזנייא ךייא ! רענַאקירעמַא ןַא

 ,ןריקיזיר טפרַאדַאב ; ןיילַא ךיז ךיא עשזירג ,טשירַאנַאב ךיז ךיא בָאה ,יִא

 םייח ,טשירַאנַאב ךיז טסָאה ? טייהנגעלעג ַאזַא ןבָאה ןיוש ךיא לעװ ךָאנ ןעוו

 | !ןיוש ןוא ---

 טקרעמַאב ןוא טעליב'ןַאב ןיימ ףיוא סיוא סעּפע טקעמ רָאטקודנָאק רעד

 טעװ ,עיניל רעד ףיוא ןרָאפוצקירוצ ןעמוקסיוא טעוװ ךייא ביוא -- :ליטש

 ךָאנ ןבעגסיוא סָאװ וצ ...טעליב ןקיבלעז םעד טימ ןצונַאב ןענעק ךיז ריא

 ,ליפעגטימ ןוא טייקכעלטניירפ ןייז רַאפ םיא קנַאד ךיא ...דָאש ַא ?טלעג

 ןביילב ליוו ךיא זַא שינערעהוצנָא ןַא םיא רַאפ ןייז טעװ סָאד זַא ןיימ ךיא

 ןוא גנוטיידנָא ןיימ טינ טמענַאב ,רעדיװ ,רע .ןעקנַאדעג עניימ טימ ןיילַא

 ,ץרַאה רעטיב ןייז ןסיגוצסיוא ןעמעװ רַאפ טכוז

 ןרעטיב םעד ףיא ;"עילָאד; רערעטסניפ ןייז ףיוא ךיז טגָאלקַאב רע

 ,רעיײז טרעדנואו ךימ .,טפַאשרעה "רעטיור, רעד רעטנוא ןליוּפ ןופ בצמ

 עטָאלב ןוא שַא טכַאמ רע ,יורטוצ ליפוזַא ,ןדמערפ ַא ,רימ טקנעש רע סָאװ

 ענייז ףיוא ןריטנעמָאק ןופ סיוא ךיז טיה ךיא .ןלױּפ ןיא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ

 עקיטכירפיוא ענייז ןיא תמא ךס ַא ליפ ךיא שטָאכ ,ןטנעמוגרַא עקידנגָאלש

 יד ןיא ןעגנובעלרעביא עלַא יד ךָאנ ,גנומיטש רעקיטציא ןיימ ןיא .תונעט

 רעטצעל רעד ןיא גנושיוטנַא רעטעטרַאװרעדמוא רעד ךָאנ ,געט רָאּפ עטצעל

 עשיליוּפ יד ןופ רָאנ טינ ,עטָאלב ןוא שַא ןכַאמ וצ טיירג ךיוא ךיא ןיב ,טונימ

 סָאװ ,קיטילָאּפ-טלעוו רעטּפורָאק רעצנַאג רעד ןופ ךיוא רָאנ ,?סעקדנָארַאּפ,

 ,ליפעג ןכעלשטנעמ ןדעי טערטעצ ןוא ןבעל סָאד ט'סואימ'רַאפ
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 :טלייצרעד רע .,עקירעמַא ןגעוו ןגערפסיוא ךימ טמענ רָאטקודנָאק רעד

 ןענייז ייז -- סיוא רע טצפיז --- !ךע .יקָאװלימ ןיא םיבורק בָאה ךיא --

 -ַאב רעד ךָאנ דלַאב ןעוועג רעגַאל-"*יפ-ידא ַא ןיא ןעמַאזוצ ! םימכח ןעוועג

 טינ ,ןליױּפ ןייק קירוצ טסולגרַאפ רימ ךיז טָאה ,דנַאלשטייד ןיא ,גנואיירפ

 -ָאירטַאּפ רעשיליוּפ רעד ...עלעסיבַא ךָאנ ןטרַאװ וצ דלודעג ןייק טַאהעג

 עטיור יד ןופ ןדיירנייא טזָאלעג ךיז .טרעקַאלפעצ רימ ןיא ךיז טָאה םזיט

 םעיינ ,ןטײרפַאב םעד ןיא ןקילג ענעדלָאג טגָאזעגוצ ןבָאה סָאװ ,סרָאטַאטיגַא

 ,רַאנ ,ךיא --- .טכַאלעצ קיטפיג ךיז רע טָאה -- !? ןלױּפ ןטײרפַאב ...ןליױּפ

 -עמַא ןיא ,םיבורק עניימ ,ייז ןענייז ,קירוצ ןפָאלעג ןוא טרעהעגוצ ךיז בָאה

 וצ ןרעהעג ףרַאד'מ ...ןקילג ענעדלָאג עניימ טעז ...ךיא ןוא -- עקיר

 ...צעכ ,עכ ,עכ !ײטרַאּפ ,לדנייב ַא ןפרַאװאוצ ריד ןעמ טעװ ,ײטרַאּפ רעד

 טכוזרַאפ !עטָאלב -- םזיצַאנ ,םזילַאנָאיצַאנ ,םזינומָאק ,םזילַאיצָאס ,םזירַאצ

 זיא'ס !ןעמעלַא ייז ףיוא גָאלּפ ַא !ייז ףיוא גָאלּפ ַא *!ןעמזיא; עלַא יד ןיוש

 -ירפַאב וצ ןכוז עכלעוו הרבח יד רַאפ טוג זיא'ס !ערוטנַאװַא עקיטולב ַא

 ,ןעלמוט ייז ,ןקעווצ עכעלנעזרעּפ רַאפ ,סעיציבמַא עכעלנעזרעּפ ערעייז ןקיד

 ,טייהיירפ ןעגנערב טעװ "םזיא, ןיימ ; טינ גיוט "םזיא; ס'מענעי :ןריטיגַא

 לדנייב ַא לייוורעד ּפָא ןקעל ייז !עטָאלב --- טייקיטכערעג ןוא טייקכעלרעדירב

 -עּפש ףיוא -- וצ ןעמ טגָאז זנוא ! תומהב ...ַאכ-ַאכ -- ןסַאמ יד ,רימ ןֹוא

 ...טלעװ רענעי ףיוא --- רעטעּפש ףיוא וצ ןעמ טגָאז רעטסיולק ןיא .רעט

 ,ןריּפַארק זיב דרעפ ַא יו טעברַא רעירפ ! רעטעּפש -- ךייא ןגָאז רעריפ יד

 יבַא .,.!ַאכ"ַאכ-ַאכ 1 טפנוקוצ ! טפנוקוצ רעד ןיא -- ןסינעג וטסעוװ רַאפרעד

 רַאפ { טציא גָאט ןשיריזח ַא ןבעל ייז ! רעריפרַאפ ? רעריפ -- רעריפ יד ,ייז

 ןוא עיצּפורָאק ,תורקפה עטסגרע יד ...ןגרָאז ךיז רימ ןלָאז -- רעטעּפש

 יד יװ טקנוּפ ,ןסַאמ יד ןופ ןעמָאנ ןיא טריציטקַארּפ טרעוו עיצַאטַאולּפסקע

 ; ןטעבעג ךיז ןוא רעגיוז-טולב יד וצ ירפ רעד ןיא ןדעי ןעמוקעג ןטלָאװ ןסַאמ

 ןסַאמ יד ...!עטָאלב !זנוא טעװעטַאר !זנוא טיײרפַאב 5! עינַאּפ ענשזָאמלעוו;

 ענעגייא ערעייז ןוא ליצ רעייז ןכיירגרעד וצ ףיוא זיולב ייז רַאפ ןריטסיזקע

 .סנבעל ערעזנוא טימ -- סנבעל עשיטיזַארַאּפ ערעייז ןצישַאב וצ ! ןטיפָארּפ

 רעד ןיא ףיט ןלייא ןיינ ןגיל ןלעװ ןוא -- ןגיל ,ןגעלעג ןענייז ןסַאמ יד

 ..י.דרע

 -ַאֹּפ ןייז רָאטקודנַאק רעד רָאפ טצעז -- ךיא רעה ,עקירעמַא ןיא --

 קיטילָאּפ 1 סָאװ .רָאיצרַאװש רעקיבלעז רעד ךיוא זיא -- טַארעפער ןשיטיל
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 -למ רָאנ ןליוו ,ןטנַאלוקעּפש ,ןטסילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא ערעייא ? סָאװ --

 ; רעדנואוו ןייק טשינרָאג זיא'ס ! טלעוו עצנַאג יד ףיוא ןצעה ייז ? סָאװ --- המח

 ...שטנעמ-רעטילימ ַא ,לַארענעג ַא ,רעוַאהנעזיײא רעיא ,ןילַא טנעדיזערּפ רעד

 ,הרבח ערעטיב !קרַאמ ןופ ּפָארַא ,רוטּפ ןיוש ...ןעוועג ןזייא ךיוא ,ןילַאטס

 יז ייב זיא ןבעל ךעלשטנעמ ַא !ייז ביג המחלמ ...ןשטנעמ-רעטילימ יד

 ןוא !ןטסילַאטיּפַאק !קידלוש ךס ַא ,קידלוש ךיוא זיא עקירעמַא !עטָאלב

 רעד !ךעבענ ,סרעגענ עמערָא יד וצ עקירעמַא ןיא ךייא ייב טוט ןעמ סָאװ

 רעיירפ רעד ןיא ?ןפיול ןעמ לָאז עשזיואוו ...םוטעמוא לגנָאשזד רעבלעז

 טינ לָאזמ ואוו ,ןעמעלַא ןשיװּפָא טעװ עבמָאב עשימָאטַא יד ?עקירעמַא

 .י.!תורצ עסיורג עקַאט זיא . . .ןייז

 טזייוװַאב ןוא עּפוק ןופ סױרַא ךיז רע טּפַאכ ,*םעשַארּפעשּפ; ַא טימ

 ּפָא טינ ךיז טלעטש גוצ רעד !עקלָאקָאס עיצנַאטס :ןעיירשוצסיוא םיוק

 ןייק קירוצ ןעמענוצפיוא ףיוא ןרישזַאסַאּפ ןייק ָאטשינ סיוא טזייוו ,ןליפַא

 .י.עשרַאװ
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 לסיבַא טָאה בצמ-טלעוו ןגעוו *גַארטרָאפ, רעגנַאל ס'רָאטקודנָאק םעד

 יװ ױזַא רעבָא .קיטיײװ-ץרַאה ןיימ טביוטרַאפ ןוא ןעקנַאדעג עניימ טשוטרַאפ

 רימ ןטלָאװ ...תובשחמ עזייב ןקינייּפ רעדיוו ךימ ןעמענ ,ןילַא ביילב ךיא

 -רַאפ טינ ױזַא ךימ טלָאװ ,ןעמוקנַײרַא ןטימ ןטייקירעווש טכַאמעג ןסור יד

 טייז רעשיליוּפ רעד ףיוא ןרעוו ןענורעצ ןלָאז רענעלּפ עניימ זַא רעבָא .ןסָארד

 טינ ןילַא ךיז ךיא ןעק סָאד -- הטרח רעקיטונימ-טצעל ןיימ בילוצ ןוא

 .ןעקנעש

 ןפוטשוצכרוד זיא סע יו ןוא הרוחש-הרמ ןיימ ןביירטרַאפ וצ ךוז ךיא

 ןרעיודעג ףרַאד עשרַאװ ןייק קירוצ עזייר ןיימ סָאװ ,ץהעש ענָאטָאנָאמ יד

 ןעק'כ ,טינ טייג'ס -- השעמ-וויטקעטעד ס'ניווק ירעלע ןענעייל ךיז םענ ךיא

 ןוא לטעלב ַא ךרוד ךיא ןעייל שינַאכעמ .ןרירטנעצנָאק טינ ןפוא-םושב ךיז

 ףרַאװ ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טינ סייוו'כ זַא ,ךיז ךיא ּפַאכ ףוס םייב

 ...רעדיוו ןיוש טכַארט ןוא ןַאדָאמעשט ןיא קירוצ לכיב סָאד ךיא

 ,טכעלש זיא רעטצוװ רעד :טנוװָא ןיא טעּפש עשרַאװ ןייק ןעמוקנָא לעוו'כ

 טינ טעוו'ס ,קיטנוז זיא ,ךיז ךיא ּפַאכ ,ןגרָאמ .ןעיינש וצ ןביוהעגנָא טָאה'ס

 ךיא לעװ ױזַא יו .טכַאמרַאפ זיא ץלַא .ןדיירוצסיוא טרָאװ ַא ןעמעוו וצ ןייז
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 זיא'ס ? ױזַא רעסעב עקַאט זיא רשפא ןוא ? טניירפ עניימ טימ ןדניברַאפ ךיז

 ךיא לָאז רשפא .יינספיוא ּפָאק ַא ןעיירד וצ ייז הּפרח ַא טושּפ ןיוש ךָאד

 ַא ןיא יװ םעד ןָא ןסעגרַאפ ןוא גנומענרעטנוא עצנַאג יד ןבעגפיוא ןיוש

 !ןיוש ןוא טרעשַאב טינ ? םולח ןזייב

 ןכַאמ-םולש ןענעק ךיא לעװ ױזַא יװ 1ןסעגרַאפ ןענעק רעבָא ךיא לעװ

 יד טזָאלעגכרוד גנולדנַאה רעשירַאנ ןיימ טימ בָאה ןיילַא ךיא זַא ,קנַאדעג ןטימ

 ףיוא ,..ךימ טריפ לרוג רעד ענדָאמ יװ 1 ענדָארג ןיא ןייז וצ טייחנגעלעג
 ןופ טיהעגסיוא לָאמנײא טינ ךימ ןליפעגרָאפ עניימ ןבָאה געוו-סנבעל ןיימ

 זַא ןייז לָאז .ןעגנערב רעייפ ןפיוא טנעקעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאוטיס
 ץענערג עשיטעווָאס יד ןרָאפרעבירַא טינ לָאז ךיא זַא ליפעגרָאפ רעקיטציא ןיימ

 ...?רשפא ,ןטסיירט ךיז ךיא ריבורּפ --- ?הבוטל ךיוא זיא ,ענדָארג ןייק

 ןייא ןופ ךימ טפרַאװ סָאװ טייקלענש ַא טימ ןגָארט ךיז טמענ ןַאב יד
 טימ ןגױצרַאפ ןענייז ןביוש יד .םירעדעג יד טלסיירט ןוא ןטייווצ םוצ טייז
 רעטסנעפ ןכרוד ןקוקוצסױרַא ךעלגעמ טינ זיא'ס ,טײקסַאנ רעקיטסָארפ ַא
 ןגיוא עניימ .ןָאגַאװ ןיא לקנוט טרעוו'ס .עמַארָאנַאּפ רעקידנסיורד רעד וצ
 ,.,טינ ךיז טלמירד סע רעבָא ,למירד ַא ןּפַאכ רימ ךיז טליוו'ס ,ךיז ןּפעלק

 רעד תעב ...טנגוי רעטסירפ ןיימ ןופ ןרָאי יד ייברַאפ ןבעווש ןורכז ןיא
 ...ענדָארג טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד ןעװ ...המחלמ-טלעו רעטשרע



 15 לטיֿפַאק

 עיצבַאּפוקַָא עשטייד

 ןייק ןעמ רָאט הררש ןייק ףיוא, : לטרעוו ַא טגָאזז- 8
 םישזער ןשירַאצ םעד ןופ הלּפמ רעד ףיוא ."ןטעב טינ הלּפמ |

 זַא ,דלודעגמוא טימ טרַאוװעג טָאה'מ .ןטעבעג ָאי ןדיא ןבָאה

 ןזיילסיוא ןוא "העושיא יד ןעגנערב ןיוש לָאז שטייד רעד

 ,ךָאי ןשירַאצ םעד ןופ ןדיא יד

 "יסור עצנַאג יד טלסיירטעגפיוא טָאה ענדָארג ןעמענרַאפ ס'דנַאלשטייד

 זיא ,שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ,רעטעפ סייַאלָאקינ רַאצ םעד ,עירעּפמיא עש

 ךידנַאמָאקרעבױא ןופ לטיט ןייז .הלודג ןייז ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא

 ,ןילַא יַאלָאקיג רַאצ ןעמונעגרעביא טָאה תוחוכ עטנּפָאװַאב עשיסור יד רעביא

 ןעקנוזעג זיא קלָאפ ןשיסור םעד ןופ ןוא ײמרַא רעשיסור רעד ןופ לַארָאמ יד

 ,הגרדמ רעטסקירעדינ רעד וצ

 -רַאפ רעייז ןעוועג שטייד רעד זיא עיצַאּפוקָא ןופ ן'העש עטשרע יד ןיא

 סָאװ ,ןטַאדלָאס עשיסור ענעבילברַאפ יד ןופ טָאטש יד ןקיניירסױא טימ ןָאט

 -סעפַאב ךיז ןבָאה ןעגנולײטּפָא עכעלטע ,דנַאטשרעדיװ ַא ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה

 טָאה סָאװ םענייא ןדעי ןסָאשַאב ןוא סעּפָאקָא ענעבָארגעגסױא יד ןיא טקיט

 -עגּפָא ךָאנ ןבָאה טנװָא ןיא טעּפש זיב .ןסיורד ןיא ןזייוװַאב וצ ךיז טגַאוװעג

 -ןקָאלג יד ןופ ,רעמעדיוב ,ןרעיומ ןשיווצ ןופ ןסָאש ענלצנייא ןעגנולק

 יד ,לָאיטשָאק ןשילױּפ םעד ןופ ןוא עוקרעצ רעשיסור רעד ןופ סמערוט

 לענש ץנַאג שטייד רעד טָאה ,ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז ןבָאה סָאװ עקינעי

 ...קיבייא ףיוא טמוטשרַאפ ייז ןבָאה ןטַאנַארג-טנַאה רָאּפ ַא .טקידיילרעד

 יד ףיוא ןוא טסָאּפערק רענדָארג ןופ סעיציזָאּפ עקיטכיוו עלַא יד ףיוא

 ערעװש ,עסיורג טזָאלעגרעביא ןסור יד ןבָאה ,טָאטש םורַא גרעב עכיוה

 טָאה שטייד רעד .ןדַאירַאנס עטסַאּפעגוצ ןופ ןסַאּפַאז עסיורג טימ ןטַאמרַאה

 -ַאק ערעווש ענעגייא ערעייז ןעמוקנָא ןלעװ סע זיב ןטרַאװ טפרַאדַאב טשינ

 -טָא יד ןסָאשַאב ןוא ןטַאמרַאה עשיסור יד טיירדעגסיוא ןבָאה ייז ;ןענָאנ

 ,..?סעקשוּפ, ענעגייא ערעייז טימ רעטילימ עשיסור עקידנטערט

 רעביא טּפעלשעג ךיז ןבָאה רענלעז עשיסור ענעגנַאפעג טימ תונחמ עצנַאג
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 -עלּפע יד ,ןטסיוװרעזער עשטייד עטנפָאװַאב עקיצנייא ןופ טכַאװַאב ,ןסַאג יד

 .עיצַאוטיס רעייז ןופ ןצרַאה םוצ ןעמונעג סָאװיּפַאנק ךיז ןבָאה ?סעקינ

 טָאג טקנַאדעג יוװ ייז ןבָאה -- טקידנעעג המחלמ יד זיא זנוא רַאפ ---

 : !ןבעל רימ ןוא --

 ןופ סענורַאּפש יד ךרוד סױרַא ןקוק ,רעלעק ןופ סױרַא ןכירק רימ

 ץהנעט ןוא רַאוטָארט ןפיוא ןיוש ןעייטש ןדיא עקינייא .רעיוט-ףיוה רעזנוא

 עיורג ןיא טדײלקַאב ןענייז ןשטייד יד .ןטַאדלָאס עשטייד יד טימ סיוא ךיז

 עשיטַאמָאטױא טימ ןוא ּפעק יד ףיוא ןטעמלעה עקיציּפש טימ ,ןעמרָאפינוא

 ןלָאכעשט טימ טקעדעגרעביא ןענייז ןטעמלעה יד .טנעה יד ןיא ןסקיב

 ןטעמלעה יד ןוא סעקישַאד ןָא ךעלעטיה עדנור ּפעק יד ףיוא ןגָארט עקינייא

 רימ ןוא רעיוט םעד ףיוא ןלַארּפ רימ .סעציילּפ יד ףיוא ייז ייב ךָאנ ןעגנעה

 .רעגיז עשטייד יד ןייז ?םינּפ-"לבקמ; סַאג ןיא סױרַא ךיז ןזָאל

 ןטפול רעד ןיא ןגעקטנַא זנוא ךיז טגָארט ךיור רעטכידעג ,רעצרַאװש ַא

 !טנערב ענדָארג .סנקלָאװ עקידרעייפ טימ טָאטש עצנַאג יד ןייא טליה ןוא

+ 5 
 | א

 בור סָאד .*עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ, עשיטָאטש ַא טגָאמרַאפ טָאה ענדָארג

 ןיא טניואועג ןבָאה סעקינרַאשזָאּפ יד ,ןטסירק ןעוועג ןענייז טיילרעייפ

 ,סַאג סָאלש ףיוא ָאּפעד-רעייפ םעד ןופ ןלַאטש יד ןבעל זיוה לעיצעּפס ַא

 -קוקסיוא רעדנור ,רעכיוה ַא :*ַאשטנָאלָאק, יד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןטרָאד

 ,םורַא ןוא םורַא טָאטש עצנַאג יד ןעזעג ןעמ טָאה םערוט םעד ןופ .םערוט

 .ךַאװ רעד ףיוא קינרַאשזָאּפ ַא טײרדעגמורַא דימת ךיז טָאה ןביוא ןופ ןטרָאד

 -עג ואוו:ץעגרע טָאה .קָאלג רעסיורג ַא ןעגנַאהעג זיא םערוט-רעייפ ןפיוא

 ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה ןעגנילק סָאד ,ןעגנולקעג ןַאמ-ךַאו רעד טָאה ,טנערב

 -סױרַא טשרעוצ ךיז ןבָאה לַאנגיס םעד ףיוא .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא

 סָאד .רעשעלרעייפ עלענָאיסעּפָארּפ ,עשיטָאטש יד הפרש רעד וצ טזָאלעג

 עקיליוויירפ) *עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ ענלָאװק יד ןפורעג ךיוא טָאה ןעגנילק

 !טנערב סע -- זיוה:רעייפ םעד ייב ןעלמַאזרַאפ וצ ךיז (רעשעלרעייפ

 -טנגוי עשידיא ןופ ןטסרעממַא ןענַאטשַאב זיא *ענרַאשזָאּפ ענלָאװ, יד

 דרעפ יד טנַאּפשעגניײא ,טָאטש ןטייז עלַא ןופ ןפיולפיונוצ ךיז ןגעלפ ייז .עכעל

 ,ייז ןעמ ףרַאדַאב רעמָאט :טרַאװעג ןוא ןטַארַאּפַא-שעל ענעגייא ערעייז ןיא

 ַא טימ ןעװַארּפס טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה רעשעלרעייפ עשיטָאטש יד זַא
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 ןעמ טָאה .טנַאה ַא טגיילעגוצ ןוא *ענלָאװ יד ןעמוקעגוצ ןענייז ,*רַאשזָאּפ;

 טרעקעגקירוצ ךיז ,דרעפ יד טנַאּפשעגסיױא ייז ןבָאה ,טפרַאדַאב טשינ ייז

 | ,םייהַא ןעגנַאגעג רעדָא טעברַא רעד וצ

 עלָאר עקיטכיוװ ַא רעייז טליּפשעג טָאה "ענרַאשזָאּפ ענלָאװ יד ייב

 ָאּפעד םוצ ןפיולנָא טגעלפ סָאװ ,קינרַאשזַאּפ רעטשרע רעד .טסילַאנגיס רעד

 יד ןָאט ּפַאכ ַא טגעמעג טָאה ,קָאלג רעייפ םעד ןופ ןעגנילק ןכָאנ דלַאב

 יזיא ןַא ןרידנַאמָאק ,טנַאװ ַא ףיוא לַאטש ןיא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,עבורט

 ןרעביא ףַארג ַא יװ קידנרָאפמורַא ןוא ןובשח ןשיטָאטש ןפיוא קישטשָאװ

 !טנערב'ס ,סעקינרַאשזָאּפ הרבח :הרושב יד קינָאטנײא ןעבורטסיוא טָאטש

 ! רעייפ סָאד ןשעל טפיול ןוא חירטמ ךיז טייז ,לענש

 ,עקשזָארד ַא ףיוא ןעדזַאי ייז : טלציוועג ךיז ןעמ טָאה ןטסילַאנגיס יד ןגעוו

 ןשעל ערעדנַא ןלָאז ןוא ךיז ןופ ןזָאלב ,ךעלדיימ יד רַאפ סיוא ךיז ןענייפ

 ... רעייפ סָאד

 רעטסעקרָא ענרַאשזָאּפ םעד ןיא ןטסיטענרָאק עטסעב יד ןופ רענייא

 -ַאנגיס, רעלעיציפָא רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ,יקסניבור לשרעה ןעוועג זיא

 ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,עבורט ענעגייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה ןוא ?טסיל

 םיא ןבָאה ,רעייפ ַא וצ טריזילַאנגיס טָאה יקסניבור ןעוו .ערַאפנָאפ ענרעבליז

 הכאלמ יד טנעקעג טָאה רע .עקשזָארד רעד ףיוא עדזַאי ןייז ןענוגרַאפ הרבח

 -רךיואוו יטלעוװָאנ,; רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ,בגַא ,זיא יקסניבור ירעה)

 רעוויטקַא ,קרָאי-וינ ןיא ,ָא-יַא-יס -- לע-ףע-יע 121 לַאקָאל ,"ןָאינוי סרעק
 ןוא ףילער רענדָארג ,גניר-רעטעברַא ןופ סיפָא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןיא רעוט

 רעשעלרעייפ עשיטָאטש יד ,(עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ רענדָארג

 "שעל עכעלצונ ןוא דרעפ עטסעב יד טימ ןעמַאזוצ ,טריאוקַאוװע ןסור יד ןבָאה

 ...רעייפ ןפיוא יו ןבילבעג זיא ענדָארג ,ןטַארַאּפַא

 ןפיוא קָאלג-רעייפ רעד טָאה ,ענדָארג ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 | ! טנערב סע :ןעגנולקעצ קידנגנירד ךיז םערוט-קוקסיוא ןכיוה

 יו טלייאעג טשינ ךיז *סעקינרַאשזָאּפ ענלָאװק הרבח טָאה לָאמ סָאד -

 סור ןטימ .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,טרעקרַאפ .הפרש ַא וצ

 ,שטייד םעד ,הררש םעיינ םעד טימ רעבָא ;ןעוועג טניואוועג ןיוש ייז ןענייז

 ןיא ןקור וצ טשינ ךיז רעטניזעג זיא רשפא ?ןעמ טלדנַאה ױזַא יו --

 ַא ןּפַאכנײרַא ןעק'מ ןוא יירעסיש ַא ןָא ךָאנ טלַאה סע ןעוו טרפב ? קישָאק

 -ור טרעהרעד ןבָאה הרבח זַא רעבָא .,.םידדצ עדייב ןופ ּפָאק ןיא ליוק
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 ַא סיוא ךעבענ טזָאלב רע יוװ ,עבורט רענלַאנגיס ןייז ףיוא רענעט ס'יקסניב

 ןפיול רימָאל ?ריא טרַאװ סָאװ !טנערב ענדָארג רעזנוא !ןטַאי :םינונחת

 ןלזג ַא ןופ ץרַאה ַא ןבָאה טפרַאדַאב עקַאט ןעמ טָאה -- !רעייפ סָאד ןשעל

 ןיזוק ןיימ ןוא עקטָאמ רעדורב ןיימ עקַאט ןבָאה .ָאּפעד רעד וצ ןפיול וצ טשינ

 סעקסַאק ענעשעמ יד ןָאטעגנָא ,ןרידנומ יד ךיז ףיוא טּפעלשעגפױרַא לכימ

 ןעגנַאהעג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,סַאּפ םעד טימ טלטרַאגרַאפ ךיז ,ּפעק יד ףיוא

 ,לסעג-עקטַאי ךרוד ,עציורט ןופ ןפיול ןעמונעג ןוא ,קַאה ַא טימ קירטש ַא

 .ָאּפעד רענרַאשזַאּפ רעד וצ ,ףיוה-לוש םעד ייברַאפ

 -- טקוקעגמורַא ךיז ןבָאה עמַאמ-עטַאט רעדייא ןוא ליופ טשינ ןיב ךיא

 ךָאנ .ייז ךָאנ לָאשָאּפ ןוא -- טייצ יד ןעוועגסיוא ךיא ןיב !ונניא דליהו

 רָאנ עקַאט ;רעיײּפ םוצ ןתוחמ לקיטש ַא ךיוא ןיוש ךָאד ךיא ןיב ןעמעלַא

 !קינרַאשזָאּפ ַא רעבָא ,רעטסעקרָא ןיא קישטשנַאבַארַאב ַא

 ןבָאה ןלַאנגיס ס'יקסניבור ,טלדורעג ןיוש ךיז טָאה זיוה-רעייפ םעד ייב = -

 ןעמ ןוא םורַא ןסַאג יד ןופ סעקינרַאשזָאּפ עלַא רעזייה יד ןופ טּפעלשעגסױרַא

 טָאה רעטסײמכַאװ רעשטייד ַא .ןטייז עלַא ןופ ןיהַא ןפָאלעג ץלַא ךָאנ זיא

 סעקינרַאשזָאּפ יד ,סענַאמרופ יד ייב דרעפ רָאּפ ַא טריזיווקער טייצ רעד ךרוד

 -ןייא םעד וצ ןוא עּפמָאּפ-טנַאה רעקיצנייא רעד ןיא טנַאּפשעגנייא ייז ןבָאה

 ןוא סעקשיק יד .טזָאלעגרעביא ןבָאה ןסור יד סָאװ ,טַארַאּפַא"רעטייל ןקיצ

 -ָאמ) לסעג-עקשַאנָאמ םוצ זיב טּפוטשעג ןעמ טָאה רעסַאװ טימ ךעלסעפ יד

 -עג ךיוא בָאה ךיא ,לָאדָאּפ ףיוא ןטרָאד ןופ ןוא (קָאלואערעּפ יקסריטסַאנ

 ,רַאשזַאּפ םוצ *עקשטָאב, ַא ןּפוטש ןּפלָאה

 ענרעצליה יד .טנגעג רעד ןופ רעזייה עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה רעייפ סָאד

 ענעסירעגפיוא יד .ןעמַאלּפ עשילעה יד ןופ טעשטשערטעג ןבָאה סעדייבעג

 ,טעילַאמסעג ןבָאה ,ןטפול רעד ןיא בלַאה ןוא רעסַאװ ןיא בלַאה ,ןקירב

 ןַאמעינ ןופ רעסַאװ סָאד ,ןטפול רעד ןיא ןגיולפעג ןענייז ןָאטעב רעקיטש
 טימַאניד םעד ןופ ךיור רעקידנקיטש ַא ,טמיושעג ןוא טשיורעג ,טכָאקעג טָאה
 עלעטניוו ַא ,ּפָאק םעד טעדַאשטעג ןוא זלַאה םעד ןגרָאװעג טָאה רעװלוּפ ןוא

 ןוא טָאטש רעד וצ ןַאמעינ גערב רעטָאטשרעפ ןופ ןעמַאלּפ יד ןבירטעג טָאה

 -מוא ןייטש ןבילבעג ןענייז סעקינרַאשזָאּפ יד .טָאטשרעּפ וצ טָאטש ןופ
 ךיא וליפַא ןשעל וצ רעירפ ואוו ןוא סָאװ טסואוועג טשינ ןוא ןפלָאהַאב
 רעייפ סָאד ןעמ טעװ "םילטלטמ; עטלַא ערעזנוא טימ זַא ,ןענַאטשרַאפ בָאה

 ,ןעמוקייב ןענעק טינ
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 רשפא ;עקיגעטַארטס-רעייפ ןיא יקב ַא אמתסמ -- רעטסײמכַאװ רעד

 ןופ רעסַאװ טימ ןסיגַאב וצ טנדרָארַאפ טָאה -- ןעוועג "רעטסיימדנַארב. ַא

 ךימ טָאה סָאד .טנערבעג טינ ךָאנ ןבָאה סָאװ רעזייה יד רָאנ סעקשיק יד

 ואו טרָאד ןשעל טסייה רע סָאװ ,סע טמוק יװ ?ןכתיה :ט'שודיח'עג רעייז

 טקעטש ואוו ?ןענערב ךיז לָאז טנערב סע ואוו ןטרָאד ןוא ,טשינ טנערב סע

 טנערב סָאװ סָאד :רימ רַאפ טייקעצ סע טָאה רעדורב ןיימ ? המכח יד ָאד

 ןפלעה טשינ ןיוש טעוו ןטרָאד :ןענערב לָאז ,טרעלקרעד רימ רע טָאה ,ןיוש

 לָאז רעייפ סָאד זַא ,ןטיהרַאפ ףרַאד ןעמ ? ןעד סָאװ אלא .וליפַא רעטָאט ןייק

 סָאװ ץלַא זיא סָאד .הציחמ-רעסַאװ ַא ןעמ טכַאמ -- ןטיײרּפשעצ טשינ ךיז

 ןָאט ןעקימ

 -געילַאמס יד ןשיווצ ןופ .םורַא טפַאש'הנוכש רעד ףיוא קוק ַא ּפַאכ ךיא

 בור סָאד -- ןטַאדלָאס עטע'גרה'רעד ןופ םיפוג ךיז ןרעגלַאװ תוברוח עקיד

 יד רעביא ןלעניש טימ טקעדעגרעביא ןגיל םיגורה עשטייד יד .עשיסור

 םיתמ עשיסור יד .ןדַארעמַאק ערעייז ןופ *טקַא-ןרעק רעטצעל רעד :ּפעק

 עטנפעעצ:טיירב טימ :סעזָאּפ עקסעטָארג ענעדישרַאפ ןיא ןגיוצעגסיוא ןגיל

 ןופ רעטנורַא טלכיימש ענימ עקיאור ַא .רעליימ עטמירקרַאפ ענעּפָא ,ןגיוא

 ...ןעמוקעגרעביא סרעזנוא ןיוש ןבָאה רימ :רע'מינּפ עטרעווילגרַאפ ערעייז

 "עג ןענייז ,קירב רעד וצ ןטסטנעָאנמַא ,עמרַאזַאק רעקסנירבָאק רעד ןופ

 יו זיא גנַאגנײרַא םעד טימ טנַאװ עטשרעדָאפ יד .טנעוו יירד ןייטש ןבילב

 -- טנעװ יירד ענעבילבעגרעביא יד .ךַאד םוצ זיב ןטנוא ןופ ןסירעגּפָא

 יירד טימ עניב רעד ףיוא עיצַארָאקעד ַא יו סיוא טקוק'ס .ךָאנ ןענ'יהפרש

 ,טנעוו עקידנענערב

 "יסור ַא טרַאּפשעגנָא טציז עמרַאזַאק רעטנערבעגּפָא רעד ןופ טנַאװ ַא ייב

 לבעל ץרַאװש ַא ןופ *עקנירָאקס; ַא רע טלַאה טנַאה ןייא ןיא : טַאדלָאס רעש

 טרעדנואו ךימ .עסַאבלָאק קיטש ַא -- טנַאה רעטייוצ רעד ןיא ,טיורב

 קוק ךיא .טנערב םיא םורַא ץלַא ןעוו ,ךעלטימעג ױזַא ךיז טציז רע סָאװ

 ןלעפ עדרָאמ יד ןוא ליומ סָאד ,םינּפ קיטש ַא זַא ךיא עזרעד ,וצ טוג ךיז

 -- סיפ יד םורַא סעצינָאה עטלקיװרַאפ טימ ןגיל םיגורה יד ...םיא

 םעד ןופ םָארטש רעד ...עקידעבעל יד ייב ןיוש ןענייז לוויטש ערעייז

 .י.ןײרַא טלעו רעד ןיא םיפוג טימ-טּפעלש ןַאמעינ

 סא 8
* 
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 קרַאטש ךיז *ענרַאשזָאּפ ענלָאװ; יד טָאה ,ןדנעטשמוא יד קילדעוװ

 עטוג ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה ייז .ןרעייפ יד ןרילָארטנָאק םייב טנכייצעגסיוא

 -ינלַאשטַאנ עשידיא יד .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ייב עיצַאטוּפער

 "טסינימדַא רעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא רָאג ןליּפש וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סעק

 ,"עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ, רעד וצ דלַאב :סעּפע רָאנ יו ,טָאטש ןופ עיצַאר

 ןסירעגרעביא קילייווטייצ זיא טָאטשרעּפ ןוא טָאטש ןשיוװצ רעקרַאפ רעד

 ןיוש טָאה שטייד רעד עכלעוו ,ןקירב ענָאטנַאּפ ,עשירָאזיװָארּפ יד .ןרָאװעג

 עשירעטילימ רַאפ רָאנ טנידעג ןבָאה ,ןַאמעינ ןרעביא ןגיילוצסיוא ןזיוװַאב

 יד ןגעו קרַאטש ךיז ןעמ טגרָאז טָאטש ןיא ןוא טָאטשרעּפ ןיא .ןקעווצ

 ַא .גנודניּברַאפ םוש ןייק טשינ טָאה'מ ןעמעוו טימ םיבורק ןוא תוחּפשמ

 ,יקסנַאלוא ףיוא לוש עשירָאטסיה יד זַא ,סעיינ יד סױרַא טפור דיירפ עסיורג

 ןטכינרַאפ טנעקעג טשינ רעייפ סָאד טָאה ,טלַא רָאי 600 רעביא זיא סָאװ

 ןבָאה ,טייז רעטָאטשרעּפ ףיוא ,גרַאב ןכיוה ןופ דנַאר ןפיוא לוש עטלַא יד)

 ןיא טנערברַאפ רעגיז עשטייד עקידרעירפ יד ןופ ךעלקינייא ןוא רעדניק יד

 ,(1941 רָאי

 ןוא עוויסנעפָא יד טכַאמעג טָאה סָאװ ,ײמרַא עשטייד ערַאלוגער יד

 ןוא וורעזער רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס זיב טרַאװעג טָאה ,ענדָארג ןעמונרַאפ

 ןיק געװ ןפיא -- ענליו ףיוא "גירק-ץילבא רעייז טצעזעגרָאפ דלַאב

 ףיױא ןפמעק וצ טלַא-וצ ,ןטַאדלָאס עקירָאילטימ ,ןטסיוװרעזער יד .קסנימ

 רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא רעטיה:-גנונעדרָא יד ןעוועג ןענייז ,ןטנָארּפ יד

 ַא ןעועג ןענייז ענדָארג ןיא ןטסיוורעזער עשטייד יד ןשיוצ .טעטש ןוא

 עצנַאג רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז .טנגעג ןיערָאל-סַאזלע רעד ןופ ךס
 סָאװ סעמרַאזַאק יד ןיא טריטרַאװקניײא ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס יד .ןזיוצנַארפ
 :טריזיווקער ןעמ טָאה ןרעציפָא יד רַאפ .טכַאמעג בורח טשינ טָאה רעייפ סָאד

 ,טקעמשעג טשינרָאג ןיוש םיריבג יד טָאה סָאד .ןעמייה עכייר יד ןיא ןרעמיצ

 'ןוא ןעיױרפ עגנוי ןענופעג טשינ ךיז ןבָאה תוחּפשמ עכלעוו ןיא לייוו
 םענ שטָאכ ןעועג טשינ זיא הרירב ןייק רעבָא ?תוריד יד ןיא ךעלדיימ
 "יואוו עיינ ַא ריד ךוז ייג ןוא םייה רענעגייא ןייד ןופ סױרַא ךיז ביילק ןוא
 "-רַאװק עשירעטילימ יד וצ ןעניואוועגוצ טזומעג ךיז ןעמ טָאה ?ואוו .גנונ
 -ָארּפ רעייז ךרוד .ןעמוקעג ץינוצ טוג ייז ןענייז טייצ רעד טימ .ןטנַאריט
 "הבוטג ערעדנַא ןוא ןטקודָארּפ-זייּפש ערטסקע ןגָארקעג ןעמ טָאה עיצקעט
 ."נייֵרַא עטפָא ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענייז ןטַאדלָאס עטושּפ יד ..."ךעל
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 טכייל רעייז טנעקעג ךיז ייז ןבָאה ןדיא יד טימ .ןעמייה עשידיא ןיא .רעייג

 תוחּפשמ ערעייז ךָאנ םיהַא טקנעבעג ןבָאה ןטַאדלָאס יד ,ןדערנעמַאזוצ

  יערעפסָאמטַא רעשימייה ַא ןיא טנװָא ןַא ןעגנערברַאפ וצ טכוזעג ןוא

 ןטימ-עמַאס ןיא לָאיטשָאק ןשילױּפ םעד ןוא עווקרעצ רעשיסור רעד

 ןבָאה יײז .טקידעשעג טשינ יװ טעמכ עקוװָארידרַאבמָאב יד טָאה ,טָאטש

 רעד רעביא טכַאמ ענרעזייא רעייז ,ץנַאלג ןקידרעירפ רעייז ןריולרַאֿפ רעבָא

 - ...שזיטסערּפ רעייז ןוא גנורעקלעפַאב

 .טבעלעגפיוא טָאה ןטרָאג-טָאטש םעד רעטניה עכריק עשטייד עניילק יד

 -פיוא לָאמַאטימ ןענייז ,ענדָארג ןופ רעניואוונייא ,ןשטייד לָאצ עניילק 'יד

 -רעביא דלַאב ןעמ טָאה ייז ,ןָא-ןביוא םעד ןעמונרַאפ ןוא ןרָאװעג טכירעג

 "גואוו ןייק טשינ .טַאר-טָאטש ןליוויצ םעד ןיא ןטמַא עטסקיטכיוו יד ןבעגעג

 ,םיבשות ןרָאװעג ןענייז ןשטייד רענדָארג יד זַא ,יבקַאי טדערעג טָאה'מ .רעד

 -ָאבַאס טימ (ןעמָאנוצ ס'מלעהליוו רעזייק) *ןעלוולעוו 'ר? ןגרָאזרַאפ וצ ידכ

 -שטיוד; .ןרָאװעג "הלודגל"הלוע? ייז ןענייז רַאפרעד ; שזַאנָאיּפש ןוא שזַאט

 טימ טרירטסנָאמעד "םיסחוימע יד ןבָאה ,*סעלַא רעביא דנַאלשטיױד ,דנַאל

 ןגָארטעג ןבָאה ייז ןעמעוו ףיוא ,עקינעי יד וצ ןעוועג זיא ייוו ןוא .ץלָאטש

 | .טפַאשרעה רעשיסור רעד רעטנוא ןטייצ יד ןופ ךָאנ --- ץרַאה רעווש ַא

 א
 י א

 רעשירעטילימ ַא .קיזומ ןופ ןעגנַאלק ןגָארטעצ ךיז ןבָאה ןסַאג יד רעביא-

 "נָא םעד דבכמ זיא ,דָאר-הנבל-עבלַאה ַא ןיא טלעטשעגסיוא ,רעטסעקרָא

 .טרעצנָאק-למיה-ןרעטנוא ,ןעיירפ ַא טימ רַאװלוב ןפיוא ןומה םענעפָאלעג

 ןוא סעריטרעװָא ,ןסלַאװ ,ןשרַאמ עשירעטילימ טליּפש רעטסעקרָא רעד

 יז ןפערט ,"סיב; ַא רַאפ .ןטערעּפָא-סוָארטש ןוא -ןַאמלַאק ןופ סירופָאּפ

 עשידיא ערעלוּפָאּפ ןופ סעידָאלעמ יד טימ םלוע ןטלמַאזרַאפ ןשידיא םעד וצ

 עשידיא סָאד *!קעװַא טרָאפ עקשָאי; *1 הווח ,יוא ,יוא ,יוא ,הווח, : ןטעלּפוק

 .,רעטרעוו יד טימ ךעלדיל עשידיא יד רעטסעקרָא ןטימ טימ טגניז םוקילבוּפ

 ןעמונעגנָא טרעװ טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעד דצמ טסעשז רעכעלטניירפ רעד

 "ּפַא עלַא ...ןעמוקסיוא ןענעק ןעמ טעוװ שטייד םעד טימ זַא ,ןמיס ַא רַאפ

 .ןטנַאקיװמ ענייז טימ רעטסײמלעּפַאק םעד שיטסַאיזוטנע ןרידָאל

 ןעגנולעג רימ זיא'ס ןעוו ןעוועג רימ רַאפ זיא ןגינעגרַאפ עטסערג סָאד -

 "ןרטסניא"גייצגָאלש יד וצ טנעָאנ ןעמוקוצ ןוא םלוע ןשיווצ ןּפוטשכרוד ךיז
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 רעדנואווַאב ןוא טכַארטַאב ךיא ,ןעוועג טנַאקַאב ןיוש רימ ןענייז סָאװ ,ןטנעמ

 יניא עשילַאקיזומ עסיוועג .ןעמרָאּפ-רעבליז ןוא -רעּפוק עקיצנַאלג ערעייז

 טשינ ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה רעטסעקרָא םעד ןופ ןטנעמורטס

 ךיא .טגָאמרַאפ טשינ ייז טָאה *רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפש רעזנוא .ןעזעג

 ךיז ןגייל סָאװ ,ךעלרעדנעטס ענעכעלב יד ףיוא ןטָאנ יד ןיא ןיײרַא ךיוא קוק

 סעיציזָאּפמָאק יד ןופ ןעמענ יד סױרַא ןעייל ךיא ,לָאסַארַאּפ ַא יו ףיונוצ

 רענייא יו ,רעקיזומ יד וצ טנעָאנ רעייז ךיז ליפ ךיא .ןרָאטיזָאּפמָאק יד ןופ ןוא

 ןיא ןירַא ךיז ךיא םענ !טנַאקיזומ ַא ךיוא ךָאד ןיב ךיא .החּפשמ רעייז ןופ

 | ! רעטסעקרָא-עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ ןופ טנַאקיזומ ַא --- ללכ

 ךיא ,קיומ רעד וצ וצ ךיז רעה ןוא רַאװלוב ןפיוא ךיוא ייטש ךיא

 עטליופרַאפ יד טימ טרענרעד ךיז רימ ןבָאה געט עטצעל יד ןיא זַא ,סעגרַאפ

 טָאה עמַאֵמ יד סָאװ ,רעלעק ןיא טרעגלַאװרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ . ,לפָאטרַאק

 ,ןרעמ ןוא ךעטער ,סעקירוב רָאּפ ַא טימ ; גָאט *ןקידנגער;/ ַא רַאפ טיירגעגוצ

 ןיימ ןופ ץלַאז עלעטסעמ ַא רַאפ הנכש ַא ייב טעשטנָאמעגסיוא טָאה יז סָאװ

 | | .+א+קַאֵז

 ןדיא .רעשיטירק ץלַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא עגַאל עשימָאנָאקע יד

 יד רעביא טעשזדָארבעגמורַא ןוא סנבעל ערעייז טימ טריקיזיר שממ ןבָאה

 ןעלטעבוצסיוא ידכ ,טסברַאה ןופ ןרעטעװ עסַאנ ,עטלַאק יד ןיא ,רעפרעד

 רענייק ןיוש טָאה טלעגיריּפַאּפ עשיסור סָאד ,זייּפש לסיבַא םירעיוּפ יד ייב

 עטַאט רעד סָאװ ,סעיצַאנגיסַא יד טָא .ןעמונעג טשינ ןיירַא טנַאה ןיא רעמ

 -וצסױא ףיוא ןצונ טנעקעג רָאנ ןעמ טָאה ,גנַאל-ןבעל ַא טרָאּפשעג טָאה

 ָאי ןיוש טָאה רעיױּפ ַא ןעוו .ריּפַאּפ-טנַאװ ןרָאּפשרַאפ וצ טנעוו יד ןּפעלק

 םיא ןעמ טָאה ,סעּפע ןפיוקרַאפ וצ ןעוועג םיכסמ ןוא ןגָארקעג תונמחר

 ,עקרָאכַאמ טימ רעדָא ,ייט ,רעקוצ ,ץלַאז טימ הרוחס ןייז רַאפ ןלָאצַאב טזומעג

 וצ טָאטש ןרעסיוא גָאטרַאפ קעװַא ךיז ןזָאל ךיא ןוא לכימ ,עקטָאמ

 טשינ ןענייז רימ .לפָאטרַאק ענעבָארגעגסױא-טשינ רעדלעפ יד ףיוא ןכוז

 -עג ,לדיר ַא טימ דרע יד קידנבָארג .ןַאלּפ םעד ףיוא ןלַאפ וצ עקיצנייא יד

 סעקירוב ,ךעטער ,סעבלוב עטלױפרַאפ לסיבַא ןבָארגוצסיױא טפָא זנוא טגניל

 -וצמורַא .רעצכעטיירק ןוא ןסקיוװעג-טסברַאה עטרעגלַאװרַאפ ערעדנַא ןוא

 "גייא ןטרָאד ךיז ןרעגלַאװ סע .הנכס עסיורג ַא זיא רעדלעפ יד ףיוא ןכירק

 "לעוו ,ןדַאירַאנס ענעסירעגפיוא-טשינ לסיב שּפיה ַא דרע רעד ןיא ןבָארגעג

 ךיז ןרעגלַאװ טרָאד ןוא ָאד .ריר ןטסדנימ םעד ןופ ןרידָאלּפסקע ןענעק עכ
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 וצ ןסעגרַאפ ןוא ןעזרַאפ טָאה'מ ןעמעוו ,םיגורה עשיסור ןופ םיפוג ךָאנ

 סָאװ רַאפעג עטסערג יד .חיר רעכעלקערש ַא ייז ןופ טגָאלש סע .ןקידרעַאב

 ןרידַארַאּפ ץעק יד יו סערושטש :זיימ-דלעפ יד ןענייז זנוא ףיוא טרעיול

 וט ןוא -- םיגורה יד טימ ךיז ןקיווק ,רעדלעפ יד ףיוא יירפ ןוא קנַארפ

 ...סעּפע ייז

 טסולגרַאפ ןרָאיַאמ יד ןופ םענייא ךיז טָאה לזמילש-םילש רעזנוא ףיוא

 סָאד ןפלָאהעג טשינ טָאה סע ,ַאטשַאק דרעפ ןיימ טימ עקשזָארד רעזנוא

 רימ סָאװ עקיצנייא סָאד זנוא .ייב קעװַא ןעמ טמענ סָאד זַא ןגָאלק ןוא ןענייוו

 ַא .טריזיוקער סע טָאה'מ .טיורב לקיטש ַא ןענידרַאפ וצ ףיוא ןגָאמרַאפ

 ,דרעפ סָאד זנוא ייב ןעמונעגוצ טָאה ןעמ זַא ,גנוקיטעטשַאב עכעלטפירש

 סָאד ןעמענקעװַא סָאד .ןעמוקַאב ָאי רימ ןבָאה ,ןגָאװ םעד ןוא עקשזָארד יד

 ןעוועג זיא רימ ,ּפַאלק רעכעלקערש ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא ,ןַאטשַאק ,דרעפ

 -סופ ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא סָאװ ,טניירפ ןיימ טימ ןדייש וצ ךיז רעווש רעייז

 ןבעל סָאד שפנ-תריסמ טימ בָאה ךיא ןעמעוו ןוא לטניה יירטעג ַא יו טירט

 !רָאיַאמ ַא ןגעק ןלעטש ךיז ?ןפלעה טנעקעג ךיא בָאה סָאװ .טעװעטַארעג

 | ! המחלמ זיא --- המחלמ

 ןָא-טייג ןבעל סָאד

 שטייד רעד .טקידנערַאפ לענש ךיז ןבָאה שדוח-קינָאה ןופ ןכָאװ יד

 ךיז ןבָאה טנעװ יד ףיוא ,רילָאק ן'תמא ןייז ןזייוַאב וצ ןביוהעגנָא טָאה

 | | : ןטַאטקיד עטּפעלקעגסיוא ןזיװַאב

 טנװָא רעגייזַא 6 ןופ ,סַאג ןיא ןזיװַאב טשינ ךיז רָאט רענייק ----
 ,ירפרעדניא 7 זיב

 ןגרָאזרַאפ ךיילג ךיז ןזומ ןרענָאיצילימ ,םיריױטקָאד ,טײלרעײֿפ -----
 ,ןענײש-ריסַאּפ טימ

 -רַאפ יד ןיא סַאג רעד ףיוא ןעניפעג ךיז ןלעװ סָאװ ,עקינעי יד -----

 .טרָא ןַא ףיוא ןרעוו ןסָאשרעד ןלעו ,ןדנוטש ענעטָאב

 "סױרַא ןיוש ןזומ טיילרעטילימ עשיסור ענעטלַאהַאבסיוא עלַא -----

 / .ףָארטש-טיױט -- ןגלָאפסױא טינ רַאפ .ןרעו ןבעגעג
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 -ײצילָאּפ יד ןיא ןרעוו טכַארבעג ןיוש ןזומ רעוועג םינימ עלַא -----

 ,סענַאװ ,ּפעט ,ןענַאפ :שעמ ןוא רעּפוק ןופ זיא סָאװ ץלַא ,ןקריצַאב

 טרָאפָאז ןומ ,ןריט יד ןופ סעקמַאילק וליפַא ,רעטכייל ,ןרַאװָאמַאס

 ןקריצַאב-ײצילָאּפ יד ןיא ןרעוו טכַארבעג

 -- ןעלקיטרַא-רעטילימ עשטייד טימ ןעלדנַאה ןוא ןעלגומש רַאפ -----

 ,ןענימרעט-שינעגנעפעג ערעווש

 ,רעטלע ןוא רָאי 12 ןופ ,םַאנסיוא ןָא ,גנורעקלעפַאב עצנַאג יד -----

 "נעדיא ןעמענסױרַא ןוא יײצילָאּפ רעד ןיא ןרימיטיגעל טרָאּפָאז ךיז זומ

 ףיױא ןרעװ טלעטשעגפיױרַא ןלעװ רעדניק ערעגניא .ןטרַאק-טעטיט

 ןרעטלע יד ןופ ןטנעמוקָאד יד

 "גורַא זומ ,ריציפָא ןַא ןענעגעגַאב טעװ סָאװ ,רעליוויצ רעדעי -----
 טשינ רַאפ ,לטיה סָאד ןעמענרעטנורַא ןוא רַאוטָארט םעד ןופ רעט

 ,ןפָארטש ערעווש --- ןגלָאפסיױא

 ,ןדנוטש עטמיטשַאב ןיא ןדלעמ ךיז זומ גנורעקלעפַאב עצנַאג יד -----

 ."ןעזוַאלטנעג םוצ ,רעדעב-גנַאװצ ענעזיוװעגנָא יד ןיא

 ,ןטרַאק-זייּפש ךָאנ ןדלעמ ךיז ןייש-גניזוַאלטנע םעד טימ -----

 ןעוועג זיא ,טקָאלעג טָאה סָאװ ןעגנונעדרָארַאפ יד ןופ עקיצנייא סָאד

 ...ןטרַאק-זייּפש ןגירק םייב ןיוש טלַאה ןעמ זַא ,הרושב יד

 ךלַאב ךיז ןבָאה ,טגָאז רע סָאװ טניימ שטייד רעד זַא ןזייװַאב וצ ידכ

 "עג ןבָאה עכלעוו ,ןלורטַאּפ עטנּפָאװַאב טָאטש רעד רעביא טזָאלעגסױרַא

 טיול ןעלקיטרַא-בוטש עלַא ןבעגעגּפָא טָאה'מ יצ ,רעזייה יד ןיא טרעטשינ

 דרע רעד ןיא טעקרָאּפעג ייז ןבָאה ןעגנַאטש ענרעזייא טימ .לעפַאב םעד

 טפרַאדַאב טָאה ןעמ סָאװ סעּפע ץעגרע ןבָארגַאב טשינ טגיל'ס יצ ,ףיוה ןפיוא

 טָאה'מ יצ ,טנעװ ןכָארבעג ,סנוויוא יד ןופ לכַאק יד ןעמונעגסױרַא .ןבעגּפָא

 ךיז טקיטיונ שטייד רעד עכלעוו ןיא ןעלקיטרַא יד ץעגרע טרעיומרַאפ טשינ

 .ןקעווצ-המחלמ רַאפ קרַאטש ױזַא

 -קעװַא ןענייז ,ןיירַא טָאטש ןיא רעפרעד יד ןופ ןריפ סָאװ ןגעוו יד ףיוא

 עשירעטילימ ַא ןענַאטשעג זיא סע עכלעוו ייב ,*סעקטַאגור? ןרָאװעג טלעטשעג



 רעטַאעט .שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקַאלבַאי ןַאמרעה 262

 רערָאפכרוד עטקיטכעדרַאפ עלַא טכוזַאב ןוא טּפַאטַאב ןבָאה ייז ,ךַאוו-דלעפ
 ,ךיז טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא טריקסיפנָאק ןוא ,רעייג-סופ ןוא

 :ןעזוַאלטנע; וצ ךיז דָאב-גנַאװצ ןיא רימ ןעייג העש רעטמיטשַאב ַא ןיא

 ,עמרוט רעד ןופ ףיוה ןיא ,סַאג עקסיײצילָאּפ ףיוא טנדרָאעגנייא זיא דָאב ןייא

 רענעמ ןוא ןעיורפ .טָאטשרעּפ ןיא ,סַאג עװָאּפיל ףיוא זיא עטייווצ יד ןוא

 יי .ןדנוטש ערעדנוזַאב ןיא ןדלָאמעג ךיז ןבָאה

 זיא'ס ,טַאהעג טשינ האנה סיורג ןייק ןדיא ןבָאה רעדעב- גנַאװצ יד ןיא

 רעטשרעביוא רעד ףיוא ,ץחרמ ןיא ןיקסווָארדיס ייב יו ןעוועג טשינ רעכיז

 טָאה'מ ואוו ; דיגנ רעטסערג רעד יו טליפעג ךיז טָאה ןצבק רעדעי ואוו ,קנַאב

 :קידנעיירש רענייטש עקידנעילג יד ףיוא רעסַאװ ךעלעפעש טעכוילּפעג

 "עש ַא ךָאנ ,טעװעלַאשזעג טשינ טָאה לרעב ןוא *! יַאווָאדָאּפ ורַאּפ ! לרעב;

 ןוא טציוושעג .,ןגינעגרַאפ ןופ טצכערקעג טָאה'מ ; עלעפעש ַא ךָאנ ןֹוא עלעפ

 טָאה ,טסולגעג טָאה ץרַאה סָאד גנַאל יו ךיז טציוושעגסיוא .ךיז טקיווקעג

 -ציײלּפ ַא למעזעב םענרעטיר ַא טימ טגנַאלרעד קישטשרַאּפ רעד לרעב טשרע

 רעבָא רעדעב- גנַאװצ יד ןיא ,םירבא עלַא ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא'ס זַא ,עלעק

 ,..סוסקול םעד ןיא ןסעגרַאפ טגעמעג ןעמ טָאה

 יד ייס ןוא ךעלגניא יד ייס .רעדניק יד וצ ךיז ןעמ טמענ טשרעוצ

 רענעמ .טנורג ןזיב ךעלּפעק יד ןופ רָאה יד ּפָא ןעמ טעשזירטס ךעלדיימ

 ןעמָאטּפמיס טכוז רע ,טצרַא ןשירעטילימ ַא ןופ טרינעמַאזקע ןרעוו ןעיורפ ןוא

 ;טכַאדרַאפ ןטסדנימ םעד ייב ,ןטײקנַארק עשירענעוו ערעדנַא ןוא סיליפיס ןופ

 טרעוו ,גונעג רעביוז טשינ ןענייז דרעב יד ןופ רעדָא ּפָאק ןפיוא רָאה יד זַא

 ןעיורפ ןזומ עיצַארעּפָא רעד ךָאנ .עקנישַאמ ַא טימ טלָאגעגּפָא דלַאב סע

 ןקעדרַאפ וצ ידכ רָאנ ,טייקמורפ ןופ טשינ :ןעלטייש יד וצ ןעמענקירוצ ךיז
 טימ םורַא ןדיא עמורפ ךיז ןגָארט ערודעצָארּפ רעד ךָאנ .ּפעק עטלָאגעגּפָא יד

 -ַאב וצ טשינ יז ידכ ,רע'מינּפ ערעייז ףיוא סעקליײשטַאפ ענעדנובעגמורַא

 | ...חולג ַא ןופ הרוצ ַא טימ ןשטנעמ רַאפ ןזייוו

 רעטנוא ךיז ןעמ טלעטש ,דרעב ןוא ּפעק יד ןופ רָאה יד ןרעשּפָא ןכָאנ |

 רעד ןמז-לכ רעֿבָא ; בייל סָאד טירב רעסַאװ עקידוז סָאד .ץירּפש ןקיכָאק ַא

 טשינ ךיז ןעמ רָאט -- ןײגוצסױרַא טשינ טלעפָאב טמַא-טנוזעג ןופ רַאטינַאס

 .;רעצירּפש ןקידוז םעד רעטנוא ןופ ןרירסױרַא
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 ַא טימ סרעּפרעק ענערָאװעג-טױר יד ןעמ טצירּפשַאב שוט םעד ךָאנ

 ,בייל ןופ טיוה יד רעמ ךָאנ טנערב ןוא טציירעצ סָאװ ,טייקיסילפ רעקיסייב

 -קירוצ םייב .עירעלָאכ ןגעק ןוא ןקָאּפ ,סופיט ןגעק טריניצקַאװ טרעוו רעדעי

 ןיא ןפָאלעגנייא לייורעד ןענייז סָאװ ,רעדיילק עטריצקעפניזיד יד ןגירק

 טזוַאלטנעג ןיוש זיא רע זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא רעדעי טגירק ,סעצָארּפ םעד

 ...גנַאל ןכָאװ טפול רעד ןיא ןעמ טריּפש חיר-עיצקעפניזיד םעד

 ייֵז ,ןקַאילָאּפ עטלעטשעגנָא ןענייז רעדעביגנַאװצ יד ןיא רענידַאב יד -

 ןעוועקעידזיא ךיז ןוא ןטעּפשוצּפָא טייהנגעלעג עטוג ַא ןעמוקעגרעטנוא זיא

 ןיא טשינ ןעמ טקרעמַאב גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד .ןדיא יד רעביא

 ?ןדנוטש עלעיצעּפס טמיטשַאב ןעמ טָאה ייז רַאפ זַא ןייז לָאז .רעדעב-גנַאװצ יד

 ... ןדיא ףיוא רָאנ לח זיא *גניזוַאלטנע; ןופ הריזג יד זַא ,ןביולג וצ זיא רעכיג

 רעד ןיא ךיז ןלעטש רימ .ןטרַאק-זייּפש ערעזנוא רימ ןעמוקַאב ךעלדנע

 ןטרַאװ ןוא ,רעקעב םעד לדָאג ייב רעדָא ,רעקעב םעד ןיקסלוּפַאק ייב ַײר

 "גוא ןעמוקַאב רימ .ןענָאיצַאר-טיורב עטלייטעגוצ יד ףיוא דלודעגמוא טימ

 רעבָא ןעמ ןעק טיורב סָאד .םיהַא החמש טימ ןפיול רימ ןוא סעיצרָאּפ ערעז

 "יוויצ רעד רַאפ ...ןיסָארעק טימ טקעמש סע :ןעמענ טינ ןיײרַא ליומ ןיא

 ,לעמ םעד ןופ גנולייטוצ ַא ןגָארקעג סרעקעב יד ןבָאה גנורעקלעפַאב רעל

 ,ןיסָארעק טימ ןסָאגַאב טָאטש ןופ ןטערטּפָא ןייז רַאפ טָאה סור רעד סָאװ

 םעד טליפעגנָא ןוא ןטעבעגרעביא ךיז ןבָאה רימ .טגיזעג טָאה רעגנוה רעד

 .,,םעט"תוומה םס ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טיורב-ןיסָארעק םעד טימ ןגָאמ

 סא
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 ,קסנימ ןעמענרַאפ םייב ןטלַאהעג ןוא ענליוו ןעמונרַאפ טָאה שטייד רעד

 ;ןדנואוושרַאפ זיא ,ענדָארג ןייק ןרעקקירוצ ךיז טעװ סור רעד זַא ארומ יד

 סָאד ןוא ןשטייד ןיוש ןביילב רימ זַא ןעוועג טשינ לפייווצ ןייק רעמ זיא'ס

 ,ןריזילַאמרָאנ ןעמונעג ךיז טָאה ןבעל

 ךיז ןבָאה .ןבעל וצ ףיוא ןבָאה ךָאד ןעמ ףרַאד ,ןָא טייג ןבעל סָאד זַא
 תורוחס ליפוצ ןייק .לדנַאה םוצ ןעמונעגקירוצ זייווכעלסיב םירחוס עשידיא
 טּפַאכעגנײרַא ךיז ייז ןבָאה .ץעגרע ןגירק וצ ןעוועג טשינ לייוורעד ךָאנ זיא
 -רַאפ ןוא עטלַא טיינַאב ; עשרַאװ ,קָאטסילַאיב ,עווָאטסוגַאי ,קלַאװאוס ןייק

 סע לָאז'מ טרַאװעג ןוא הרוחס טלעטשַאב .ןעגנודניברַאפ-לדנַאה עיינ טּפינק
 ןבױהעגנָא ןבָאה יקסװָאסָאק רשָא ,ןַאמקרוטש ,ןַאזַאכ דוד .םולשב .ןלעטשוצ
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 ןיא ןרָאװעג ןוא ,טכוצ-יפ ,דרעפ ,האובת טימ סערעירַאק עשירחוס ערעייז

 ...?םיריבג-המחלמ; עטשרע יד ןופ טייצ רעצרוק ַא

 ,לדיקס ,ענול ,רודמַא ,רָאיזַא ןופ : םורַא ךעלטעטש עניילק יד ןופ ןדיא יד

 רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ךרוד ענדָארג ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 .ןרָאפעג םייהַא קירוצ ןענייז ,עוויסנעּפָא

 ןופ רעטעברַא יד .טעברַא רעד וצ טיירגעג ךיז ןבָאה תוכאלמ-ילעב

 ,סנדָאש יד ןטכיררַאפ : ןטעברַא ןבױהעגנָא דלַאב ןבָאה ןכַאפ ערעכעלצונ יד

 "רעד סָאד .טָאטש ןיא ןָאטעגנָא ןבָאה ןעיירעסיש יד ןוא ןסיירפיוא יד סָאװ

 ןזייל ןפלָאהעג ךיוא טָאה קירבַאפ-קַאבַאט ס'יקסוועשערעש קירוצ ןענעפע

 וצ ןעגנַאגעגקירוצ זיא עקװַאלס ,םעלבָארּפ-טײקיזָאלסטעברַא םעד לסיבַא

 ַא ןעמוקַאב דלַאב טָאה עקייש ןוא ,ןירעכַאמ-ןסָאריּפַאּפ סלַא טעברַא רעד

 .ףיוה-ןַאב ןבעל עיצנַאטס רעשירטקעלע רעד ןופ קינַאכעמ-טּפיױה סלַא ןטסָאּפ

 טָאה ןסַאג ןריקורב ןגעוו ןוא רעטניו רעד טרעטנענרעד ךיז טָאה'ס

 -סיוא ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו סעקישטשָאוװזיא יד ,וליּפַא טכַארטעג טשינ ןעמ

 םעדכָאנ רעבָא ,ךעלסיב וצ ןזייל ןעמונעג ָאי ןבָאה ,ךעלדרעפ יד ןטלַאהַאבוצ

 ןיימ זיא ,עקשזָארד רעד טימ דרעפ סָאד טריזיווקער זנוא ייב טָאה ןעמ יו

 ןוא ייג טנייה -- שטייב רעד טימ זיולב ןבילבעג לכימ ןוא עקטָאמ ,עטַאט

 ,הנויח גנערב

 ךעלרופ עשיפרָאד ןזייװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה קרַאמ ןסיורג םעד ףיוא !

 ןטלַאהַאבסיוא ןגעלעג ןענייז ץלָאה םעד רעטניה ,ץלָאה טימ טעװעקיּפעגנָא

 רַאפ טלעג ןייק .תופוע רָאּפ ַא ,רעייא ,טיורק ךעלּפעק ,לפָאטרַאק טימ קעז

 ןליפַא ,ןפוא-םושב ןעמענ טלָאװעג טשינ םירעיוּפ יד ןבָאה ןטקודָארּפ ערעייז

 ,טָאטש ןיא ןריסרוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןקרַאמ-טסָא עיינ יד טשינ

 -ַאמ ,רעקוצ ,ץלַאז :ןעוועג ייז ייב זיא עטולַאװ עטסרעכיז ןוא עטסעב יד

 יצ .עקזולב ַא ףיוא טנַאװעג ץיצ לקיטש ַא רעדָא ,ןטנעמַאקידעמ ,עקרָאכ

 ,םירעוּפ יד טיהעגסיוא ןדיא ןבָאה ,טשינ רעדָא טפיוקעג ייז ייב טָאה ןעמ

 יד תמחמ ,ןיירַא טנעה יד ןיא "סעקעי; יד וצ ןלַאפנײרַא טשינ ןלָאז יז זַא

 ,ןבעל םייב בושי םעד ןטלַאהרעד שממ ןבָאה םירעוּפ

 רעטעברַא יד .ןרעסעברַאפ ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ערעסערג ןעמוקַאב וצ ןביוהעגנָא ןיוש ןבָאה סנטסָאּפ-גנוריגער יד ףיוא

 ןבָאה סָאװ ,הרבח ןענופעג ךיז טָאה סע .ןעגנולייטוציזייּפש ערעסעב ןוא

 -עזפיוא-ןיזַאגַאמ ,סרעטסיימ-ריטרַאװק עשירעטילימ עקינייא טריטקַאטנָאק
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 ,קיטש-קיטנַא ןַא רַאפ .,,."ךעלטפעשעג/, ייז טימ ןכַאמ ןעמונעג ןוא ,סרע

 עקיטנַאק-ריפ יד טלדנַאהעגנייא ייז ןבָאה ,עלעטנַאילירב ַא ,לטנעמיד ַא

 ןכייוו) עקשטנָאמ עלעג ,ןוורעסנָאק ,דַאלעמרַאמ ,טיורב עקסטַאדלָאס ךעלבעל

 יד טעמרָאקעג רעקוצ םעד טימ ןבָאה ןשטייד יד ; רילָאק ןלעג ןופ רעקוצ

 "פיוא ןעמ טָאה סערדלָאק יד ןופ ,ךיש ,סערדלָאק עשירעטילימ עיורג ,(דרעפ

 ןלעניגירָא רעייז ןיא סערדלָאק יד ןצונ וצ רעבָא .םידגב-רעביוא טיינעג

 טשרעוצ ?ןָאטעג ךמע טָאה עשז-סָאװ ,ןטָאברַאפ גנערטש ןעוועג זיא רילָאק

 ,יולב רעדָא ץרַאװש ףיוא יורג ןופ טברַאפעגרעביא סערדלָאק יד ןעמ טָאה

 ןופ ףיירטש רעטיירב ַא :ןורסח ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה רעבָא סערדלָאק יד

 -םושב ןעמ טָאה ןברַאפרעביא ףיירטש םעד .ןקע עדייב ףיוא רילָאק רעדנַא ןַא

 ןבָאה .ץרַאװש ףיוא וליפַא ןעמונעגנָא טשינ טָאה'ס ,טנעקעג טשינ ןפוא

 טָאה סערדלָאק יד ןופ ןסַאּפ יד :ןבעגעג הצע ןַא ךיוא םעד טימ ןדיא ךיז

 ןעמ טָאה ?ערדלָאק עצרוק ַא ןעמוקַאב ךָאד ךיז טָאה .ןטינשעגּפָא ןעמ

 .סעקרוב עקידלטרעפייירד םעד ןופ טעוװערטסיײימעגסיוא ,ןעלטנַאמ טָאטשנָא

 ַא ףיוא ,סערדלָאק ייווצ טצונרַאפ ןעמ טָאה לטנַאמ-רעטניוו ןגנַאל ַא ףיוא

 ןיא ןירַא דלַאב ןענייז סעקרוב יד סָאװ שודיח ַא זיא .ענייא זיולב עקרוב

 ? עדָאמ רעד

 ןיא קעװַא טשינ ךיוא ןענייז סערדלָאק יד ןופ ןסַאּפ ענעטינשעגּפָא יד

 -- ןשָאלַאק-ןזיוה יד םורַא ןרונש-לקיוו טכַאמעג ןעמ טָאה ייז ןופ .ץעווינ

 וצ סעװעילָאכ טרָאּפשרַאפ ןעמ טָאה םורַא-יױזַא .ןָאסַאפ ןשטייד םעד טיול

 ןייגַאב טנעקעג ןייש רעייז ךיז ןעמ טָאה ןרונש-לקיוו יד טימ .,לוויטש יד

 ,ןשַאמַאק רָאּפ ַא טימ

 ןברַאפ םוצ ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה ןעמ ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה'ס

 ,םויטסָאק ַא טיינעגפיוא ךיז ןוא טברַאפעגרעביא ; ןזיוה ,ןרידנומ עקסטַאדלָאס

 הסנרּפ טכַארבעג ןוא טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג זיא יירעדיינש ןוא יירעברַאפ

 עלעג יד ךעלקיטש ףױא ןעמונעצ ןבָאה רעטסוש .,*ךמע, ןדיײלקַאב ןופ

 םעד ןופ סָאמ רעד וצ יינספיוא טכַאמעגרעביא ייז ןוא ךיש עשירעטילימ

 רעד ןופ ךיילג רעדעל םעיינ ןופ יוו ןעמוקעגסױרַא זיא'ס ןוא רעלעטשַאב

 טָאה'מ ןוא טעברַא ןעגנערבוצ ןעמונעג ךיוא ןבָאה ןיילַא ןשטייד יד ,קירבַאפ

 -עגרעביא יד ןוא לכימ ,עקטָאמ ,עטַאט רעד רעבָא .ןענידרַאפ וצ טוג ןביוהעגנָא

 -סיוא ןוא רַאוװלוב ןפיוא ןסעזעג ץלַא ךָאנ ןענייז ,רעריקורב-הרבח ענעבילב

 ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ ייב ,טעברַא ךָאטש ַא ףיוא ןגיוא יד טקוקעג



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווַאקָאלבַאי ןַאמרעה 266

 ץעגרע לקניוו ַא ןיא קירבַאפ-דַאלעמרַאמ ַא טנפעעג ןבָאה ןשטייד יד

 "גקירטעג ןופ דַאלעמרַאמ טעברַאעגסיױא ןבָאה ןעיורפ ,לַאזקָאװ םעד רעטניה:

 ןעמוקעג דלַאב ןענייז טומ םעד טַאהעג ןבָאה עכלעוו ןעיורפ יד ,ןטכורפ עט

 םייב .ןקרַאמ ַארטסקע לסיבַא ןענידרַאפ גנירג רעייז ןעק ןעמ זַא ,לכׂש םוצ

 ערעדנַא; ןוא רעמיזוב יד טּפָאטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה טעברַא רעד ךָאנ ןייג ּםייהַא

 דַאלעמרַאמ ןקיטרַאפ ןעלטכַאש טימ ,טכורפ עטנקירטעג ךעלקעז טימ "רעטרע

 ןעוו .טעברַא רעד ןופ יו טנידרַאפ רעמ ייז ןבָאה לגומש םעד ןופ ןוא --

 קיטכעדרַאפ טכַארטַאב ןבָאה רעױט-גנַאגסױרַא םעד ייב רעטכעוו עשטייד יד

 זיא ןעמ :ןעועג ץורית רעד זיא ,ןרוגיפ-ןעיורפ עטַאזוּפ ,ענעזָאלבעגנָא ייד

 ןעמ טָאה ,ןלַאפעגכרוד זיא עדָאטעמ יד ןעוו ...ןדנעטשמוא ערעדנַא ןיא

 ..."עקעי; םעד ןעשזַאילַאמרַאפ וצ ןגעוו ןוא ןעלטימ עיינ טכַארטעגוצ

 -עג לָאצ ַא טמיטשַאב טָאה ,טדימש רָאיַאמ ,טנַאדנעמָאק-טָאטש רעד = -

 -שיפיצעּפס עלַא םיא טימ ןעלדנַאהרַאפ וצ ןטייקכעלנעזרעּפ עכעלטפַאשלעז

 -ירָאיַאמ יד זיא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רענײמעגלַא רעד ןיא .םינינע עשידיא

 -ָאק-טָאטש םעד ןופ גנומיטשוצ רעד ןָא רעבָא .ןדיא ןופ ןענַאטשַאב טעט

 ,ןָאטּפױא טנעקעג טשינרָאג ייז ןבָאה טנַאדנעמ

 ןָאט וצ טייצ גנַאל ןיוש זיא'ס זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה הליהק עשידיא יד

 ןעירדמורַא ךעלרעדניק עשידיא ךיז ןלעוװו גנַאל יוװ .ךוניח ןגעוו סעּפע

 ןענעפע וצ שינעביולרעד יד ןעמוקַאב טָאה'מ ? סַאּפ ןוא טסוּפ ןסַאג יד רעביא

 ןעמ טָאה "ששטשילישטוא ענעילסעמערק יד .הבישי יד ,הרות-דומלת יד

 -רַא ןַא טנפעעג ךיוא טָאה'מ ."עלוש-רעקרעװטנַאה, ןעמָאנ ןטימ טלטיטַאב

 טָאה'מ ואוו ,עלוש-רעלשיט ַא ;רָאי 18 זיב 14 ןופ רעדניק רַאפ עלוש-טעב

 ףסוי רעטסיימ םעד רעטנוא יירעלָאטס ןופ הכאלמ יד טסיזמוא טנרעלעג

 | ,יקסרַאילָאטס

 -רעדיינש ַא 8 עקסנַאשזָאלָאק ףיוא טנפעעג ןעמ טָאה ךעלדיימ רַאפ
 ןעוועג זיא ןירעטסיימ יד ,ןקירטש ןוא ןעיינ טנרעלעג ןעמ טָאה ןטרָאד ,עלוש

 | ,ןָאמיר הנח

 ןבָאה .ןעוועג טשינ ןדנָאפ ןייק ןענייז "ןקותמ-רדח, םעד ןענעפע וצ ףיוא - -!

 עשיאערבעה עטַאווירּפ ַא טנפעעג שטיווָארעדגיױװ ,ןַאמטוג ,ךָאלב .א רערעל יד

 "רכש םעד ןלָאצ וצ ןענַאװ ןופ טַאהעג ןבָאה עכלעוו רעדניק יד רַאפ עלוש

 | ,דומיל

 ןעמ זומ ןטלַאטשנַא-ןרעל עלַא ןיא : גנונעדרָארַאפ עיינ ַא סױרַא זיא סע
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 טָאה עציורט ףיוא הרות-דומלת יד ."שטיוד; ,ךַארּפש-דנַאל עיינ יד ןענרעל
 ,רענלימ ,יקסנַאילווָאכוס רערעל יד ."עלוש-סקלָאפ עשטיוד; ; טלטיטַאב ןעמ
 יד טימ ןלענק םוצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה ,סעקלידַאב ,יקסנישטלימ ,ןיע
 ףױא ךיוא ןוא ןושל-עמַאמ ףיוא םידומיל ןופ עיצַאניבמָאק ַא םידימלת
 | ,?שטיוד;

 יד לַאנָאסרעּפ-םינבר םעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז הבישי רעד ןיא
 ;עפיל 'ר ,לָאבָאס ןועמש-השמ 'ר .קישטייװָאלָאס ןוא שטיװָאנילַאק רערעל
 ,ארמג זנוא טימ טנרעלעג ןבָאה רעקָאשישייא רעד ןוא ןַאּפשנירג רעב 'ר
 ,קָאנעזָאר הדוהי-יכדרמ ר"ד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,רערעל יד ןוא
 ןבָאה ,ײמרַא רעשטייד רעט12 רעד ןופ רעניבַאר-דלעפ רעשירעטילימ רעד
 ,שטייד ףיוא םידומיל עקירעביא עלַא טכיררעטנוא

 בָאה ,רעקָאשישיײא םעד ייב ,הבישי רעד ןופ התיכ רעטרעפ רעד ןיא
 גָאט ַא ןדנוטש עסיוועג ןיא ןוא ,"ןיטיג, אתכסמ רעד ייב ןטלַאהעג ןיוש ךיא
 ,טעבַאפלַא ןשטייד םעד טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה

 קעװַא יקצעינעמַאק ןזח זיא ,ענדָארג טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד תעשב |
 -ַאּפ ענייז .ןעועג טשינ רעמ ךיוא זיא ייגרעס רָאשזיריד רעד .טָאטש ןופ
 ןיא עלעטש יד .ןרָאװעג םלענ רע זיא ,"רשכ; ןעוועג טשינ ןענייז ןריפ
 יד .ןזח רערימ רעד ןעמונעגרעביא קילייוטייצ טָאה לוש רעסיורג רעד
 ןוא ןבילקעגפיונוצ סַאב הימחנ טָאה םיררושמ ךעלטשער ענעבילבעגרעביא
 טשינ רעבָא ןיוש זיא'ס .ןרישזיריד ןופ ךיוא הדבוע יד ןעמונעגרעביא טָאה
 םעד ןופ ץנַאלג רעד ןָאטעגּפָא ןיוש ךיז טָאה'ס ,רעירפ סָאװ סָאד ןעוועג
 - ,לוש רעסיורג רעד ןופ רָאכ ןשיטָאטש

 -רעטופ ןופ) יקסרַאנס ןעמוקעגוצ ןענייז ,עיצקעסד טלַא רעד ןיא ,רימ וצ
 ,סערייא סָאנעוב ןיא טציא) קישטָאטס לארשי ,(רַאװלוב ןבעל טפעשעג
 יקסװָאסָאק לרעב-לקנַאי ,(זירַאּפ ןיא טציא) קַאינזָאּפ קחצי ,(עניטנעגרַא
 טנעדיזערּפ רענעזעוועג ,עינרָאפילַאק ,טעלעשזדנַאד סָאל ןיא טציא .,יעק קעשזד)
 ןוא ןַאמסטּפעשעג רעסיורג ַא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןייארַאפ רענדָארג ןופ
 זיא ,יעק תור ,יורפ ןייז .טײלסדנַאל רענדָארג ןופ רעוט רענעבעגעגרעביא
 -נַא סָאל ןיא ןייארַאפ רענדָארג .םעד ןופ ןיטנעדיזערּפ עוויטקַא יד ןעוועג
 ;ןדעווש ,םלָאהקָאטש ןיא טציא ,ןוז ַא ס'רעקעב םעד) ןולַאב : (סעלעשזד
 םיררושמ עקירעביא יד ,ךיא ןוא (לארשי ןיא.טציא) רענדָארג-שַאכ  למהרְבַא
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 ןעמ טָאה יז ןופ ןוא ךעלעמיטש עכַאװש טימ רעגנַאפנָא ןעוועג ןענייז

 ,ליפוצ ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ

 ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,עשזַאג רעד טימ קסנימ ןיא רָארופ ןסיורג ןיימ ךָאנ

 םעד טימ לוש רענדָארג רעד ןיא ןעגניז סָאד ךימ טָאה ,טנידרַאפ ןטרָאד

 טסנידרַאפ ןיימ ןופ קרַאמ רָאּפ יד יו ױזַא רעבָא .טקידירפַאב טשינ רעמ רָאכ

 טכַארטַאב סע ןוא ןעגנוזעג ךיא בָאה ,ןעמוקעג ץינוצ רעייז ןעמַאמ רעד זיא

 .שינעמוקּפָא ןַא רַאפ

 16 לטיּפַאק

 המחלמ זיא המחלמ

 "רעה רעשטייד רעד רעטנוא רעטניוו רעטשרע רע

 ךיז גנירג טשינ זיא'ס .רערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא טפַאש

 ,"סענָאקַאזק עשיסור עטלצרָאװעגניײא יד ןופ ןעניױאוװעגוצּפָא

 "המחלמ יד וצ ןסַאּפוצוצ ךיז זיא רעטריצילּפמָאק ךָאנ ןוא

 .טכַאמ-הכולמ רעשטייד רעד ןופ ןזירּפַאק ןוא ןטיז ,ןלעפַאב *

 "רַאפ ןוא ןערומכרַאפ טסערפ ןוא סעכורעווַאז ,ןעיינש יד ,רעטעוװ רעד

 יבושי ןופ טייקענרעזימ רעד וצ קלח רעייז וצ ןגָארט ןוא ןבעל סָאד ןרעטיב

 יד .תואיצמה"רקי ַא זיא ץלָאה-ערב .סָאװ טימ ָאטשינ זיא ןציײהַאב וצ

 ןגיילרַאפ וצ םישדח:רעמוז יד ןיא ןבעגעגנייא ךיז טָאה'ס ןעמעוו ,עקידילזמ

 ןופפ ."ןטרַאק-ןָאיצַארק יד יװ רעמ ךָאנ ּפָא סע ןטיה ,ץלָאה לכלעטש ַא

 ,ךיג ױזַא לייוורעד טינ ןעמ טברַאטש; ,טלציוועג ךיז ןעמ טָאה ,"רעגנוה

 סור םעד ייב 'עינעילָאּפסָאװ' ַא ןגָארקעג ןעמ טָאה רעבָא ןטלעק יד ןופ

 רעבָא ,עקַאט ךיז ןעלציוו ןדיא ."שטייד םעד ייב !גנודניצטנַא-ןעגנולי ַא ןוא

 ןעמל זיא .תמא קיטש ַא ןַארַאפ זיא --- ךָאד ןעמ טגָאז -- ץיוו רעדעי ןיא

 רעדניק .ןגיוצעג טשינ גנַאל עקַאט ןעמ טָאה ןעגנוליקרַאפ יד ןופ ; תמאה

 .ןגילפ יװ םעד ןופ ןלַאפעג ןענייז

 סָאװ טימ סעּפע ןכוז רימ  טָאטש ןופ לקניוו רעדעי ןיא ןרעטשינ רימ

 לקיטש טלַא ןַא ,לטערב ַא ,לצעלק ַא ןּפַאטרעד רימ רָאנ יוװ .ןציײהַאב וצ
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 טּפוטשעג ןוא םיהַא טעקסַאטעגקעװַא סע רימ ןבָאה דלַאב ,לבעמ ןרעצליה

 טנַאה רעד רעטנוא טמוק סָאװ ץלַא ןקילפ ןוא ןסייר רימ .ןיירַא ןוויוא ןיא

 ,גנוצייהַאב ףיוא סע ןעוטרַאפ ןוא

 ףָאטש-ןערב ַא זיא סָאד ! ףרָאט :לַאירעטַאמ-ץייה יינ ַא ןעמוקעגוצ זיא'ס

 ןופ .חיר םעד ןגָארטרַאפ ןענעק ףרַאד ןעמ .לגיצ יװ ןטינשעג ,עטָאלב ןופ

 קיד'תומיענב ױזַא ןעמ ןעק ךיז ןופ סױרַא טיג רַאשז רעד סָאװ דַאשט םעד

 ...קיביײא ףיוא ןרעוו ןפָאלשטנַא

 ,עטַאט רעד ,טעברַא רעד ייב ךיז ןעמערַאװרעד עקװַאלס ןוא עקייש

 ךיא .ןענידרַאפ וצ סעּפע ןכוז ןוא געט עצנַאג ּפָא ןעייטש לכימ ןוא עקטָאמ

 ןציײהַאב וצ רעווש זיא הבישי רעד ןופ םירדח יד לייוו ,רעטנוא ךיוא רירפ

 ןינב םעד ןיא ךָאד ךיז ןעניפעג ייז .סָאװ טימ ָאד ָאי זיא'ס ןעוו וליפַא ---

 רעד יו טכעלש ױזַא טשינ טרָאפ רעבָא זיא זנוא ,לוש רעטלַאק רעד ןופ

 ,ןסיורד ןיא זענ יד ןקעטשסױרַא טשינ ,ךעבענ ,ןענעק ייז .ןע'לחר טימ ןעמַאמ

 .רעד ןיא ןעשטומ ךיז ייז ןזומ ; טשינ יז ןגָאמרַאפ םישובלמ עמערַאװ ןייק

 ךָאד ןעק'מ ,גָאט ןצנַאג ַא עקַאט טעילט ּפָאט-רעייפ רעד .הריד רעטלַאק

 ןיימ ףיוא עקַאט זיא ,ּפָאט-רעייפ ןפיוא עקָאװק ַא יו רדסכ ןציז טשינ רעבָא

 ,תונמחר רערעטיב א לרעטסעווש ןיימ ףיוא ןוא ןעמַאמ

 טכיררַאפ טָאה רע .עקנישַאמ-סומירּפ ַא ,הנתמ ַא ןעמוקַאב טָאה עקייש
 -:ַאטס רעשירטקעלע רעד ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפיױה םעד רַאפ לקיצרָאטָאמ ַא

 ןדיזוצפיוא ףיוא ץינוצ טוג רעייז ןעמַאמ רעד טמוק *עקווָאטריּפס; יד .עיצ
 -ענַאמ לסיבַא ןכָאקרַאפ ףיוא ,עירָאקיצ לסיבַא רַאפ רעסַאװ עלעדנעפ ַא
 סָאד .ןטרַאק-זייּפש יד ףיוא סע טמוקַאב ןעמ ןעוו ,ןע'לחר רַאפ ךעלּפײרג
 סוקנַאט וצ ,טנלָאשט ןקיד'תבש םעד לָאמַא יו ,ןעמ טגָארט ץכעקעג לסיב
 ןסע ןרַאפ ןוא ןוויוא-רעקעב ןטציײהעגנָא ןייז ןיא ןכָאקוצּפָא ףיוא רעקעב םעד
 ..."עקווָאטריּפס,; רעד ףיוא ןָא סע ןעמ טמערַאװ

 ,עקניכַאװש ַא ןוא עקנירַאד ַא ,עקניניילק ַא זיא יז .טשינ טסקַאװ ע'לחר
 חוכ ןייק יז ןעק ,זנוא ייב טגירק יז סָאװ "טסעק; יד ןופ ."המשנ עבלַאה; ַא
 ,רעסַאװ רַאפ ןוא רעייפ רַאפ יז טדער רעבָא רַאפרעד .ןסקַאװ וצ ןבָאה טשינ
 -ַאב ַא טימ סיוא ךיז ט'הנעט יז .ןרָאי עריא ןיא דניק ַא יו טשינרָאג סעּפע
 יז טדער ײגוּפָאּפ ַא יוװ .יורפ רענעסקַאװרעד ַא ןופ ענימ ַא טימ ןוא גנונָאט
 ,םינּפ ןופ קורדסיוא ןדעי ךָאנ ריא טכַאמ ןוא טרָאװ ןדעי ס'עמַאמ רעד ךָאנ
 ןרעטנוא ןופ דלַאב יז טלייצרעד ,םינכש יד ןופ ,החּפשמ רעד ןופ רע טמוק
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 טשינ יז טזָאל ךימ ...השוב רַאפ שזַא טמַאלפ םינּפ ס'עמַאמ רעד זַא ,לגָאנ

 ?עניירב תבש טוג !ַאהַא -- ןירַא בוטש ןיא רָאנ ךיא םוק .עדנוקעס ַא ףיוא ּפָא

 'טשינ יז זיא החּפשמ רעזנוא ןופ םענייק וצ !עקטָאקעלַאק יד ,ָאד זיא יז

 -גַאװסױא רעזנוא ןופ ךָאנ טמַאטש סָאד .רימ וצ יװ ןדנובעגוצ קרַאטש ױזַא

 ןרעטלע ריא רַאפ ךימ יז טכַארטַאב ןָא טלָאמעד ןופ ,קסנימ ןייק גנורעד

 עצרַאװש ,עסיורג ייווצ עריא ןופ .יז טגרָאזַאב ןוא טצישַאב סָאװ ,רעדורב

 -ביל עסיורג ריא סױרַא שממ .טכייל ל'מינּפ סַאלב ,טרַאצ ריא ןיא ןגיוא

 -ָאפ ןוא .רימ ןָא ךיז טרעמַאלק .טירט-סופ ךָאנ רימ טייג יז .רימ וצ טפַאש

 ןוא לרעייפ ַא טנערב קָאשטעּפירּפ ןפיוא גניז ,רימ גניז ,למייחק ;טרעד

 ךיא לָאז -- ןריורפרעד רעוװ ךיא !ריא גניז ייג *, ,,!סייה זיא בוטש ןיא

 רימ טגיל סָאד יװ רעמ ...לרעייפ ַא טימ קָאשטעּפירּפ ַא ןופ ןעגניז ריא

 .לּפעק ןיימ ףיוא ןעמעלבָארּפ ערעקיטכיוו בָאה ךיא ! ןעניז ןיא טשינ

 "טסַאל עצנַאג טלעטשעגוצ ןעמ טָאה עטמַאַאב ןוא טיילרעטילימ יד רַאפ

 ןגעזעצ טפרַאדַאב רָאנ סע טָאה ןעמ .גנוצײהַאב ףיוא רעצעלק טימ רענעגעוו

 ,טעברַאיגנַאװצ הרדס יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םעד טימ ,ןקַאהעצ ןוא

 יט א =
4 

 :ןגעקטנַא ייז טמוק סע רעו ןוא סַאג ןיא סױרַא ךיז זָאל ןרַאדנַאשז יד

 -עלק ןגעז וצ הכאלמ רעד טימ דבכמ זיא ןעמ ןוא * יז ןעמַאק ,ןייש עטיבפ

 טיירד ,טנעה יד ןיא ייז וצ ןירַא ןיוש ןעמ טלַאפ ,ץלָאה ןקַאה ןוא רעצ

 ךיז טניפעג ,טעברַא ןייא טקידנעעג ,גנירג ױזַא סױרַא טשינ ןיוש ךיז .ןעֶמ

 עכלעוו ,סנטסַאק-טסימ עסיורג יד ןקיניירסיױא : יו ,ןָאט וצ סעּפע ךָאנ דלַאב

 -גנַאװצ טימ ןטרָאּפסנַארט ; ןטערטּפָא עשיטָאטש יד ,ןגָאר יד ףיוא ךיז ןעניפעג

 ,סעיניליזַאב יד ןקינײרוצּפָא טָאטש ןרעטניה סױרַא ןעמ טריפ רעטעברַא

 ,רעקרַאפ םעד ןרעטש סָאװ יינש סעברוה עסיורג יד ןופ ןעיײסָאש יד

 םעד ןעמונעגמורַא טָאה רעצ רעפיט ַא ןוא ןלַאפַאב זיא קערש עסיורג ַא

 עשטייד ןבָאה ירפ רעד ןיא תבש זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו בושי

 ,בר רעקָאשישיײא םעד ,ןענװַאד ןופ םייהַא קידנעייג ,ןעמונרַאפ ןרַאדנַאשז

 טּפעלשעגקעװַא יז טָאה'מ .ןדיא ערעטלע רעקילדנעצ ךָאנ ןוא ןטַאט ןיימ

 .ץלָאה ןגעז וצ ןלױפַאב ייז ןעמ טָאה ןטרָאד ,סעמרַאזַאק-יקסעמרעּפ יד וצ

 .=- גיהנמ רעייז ףוא טקוקעג ןדיא יד ןבָאה ןגיוא יד ןיא קערש:-טיוט טימ
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 : ט'נקסּפ'עג טָאה רעקָאשישיײא רעד ? תבש םוא ןטעברַא : רעקָאשישיײא םעד

 רעד .ןָאטעגכָאנ םיא ןבָאה ערעדנַא יד .ןגעז וצ ןביוהעגנָא ןוא *....שפנ חוקיּפ;

 ,טָאטש ןיא גנורעטיברַאפ עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה טקַא רעקיד'תוירזכַא

 ןעמ ףרַאד ןופרעד ןזעוו ןייק זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה סעטַאט-טָאטש עשידיא יד

 רעסעב זיא'ס :ןגָאלקַאב וצ ךיז טרעטיצעג טושּפ ןבָאה ייז ,ןכַאמ טשינ

 .ןעגנערב וצ רעדייא ,ט'הנעט'עג ייז ןבָאה ,ןגייווש ןוא ןּפיל יד ןשיװאוצּפָא

 : | ...ןדיא ףיוא תורזג ערעגרע ךָאנ

 ,ןשָאלַאק ןטכיררַאפ : ךַאפ ןטלַא ןייז וצ ןעמענ ךיז טריבורּפ עטַאט ןיימ

 רעדָא ,ךיש עקסטַאדלָאס עשטייד יד ףיוא .ןירַא טשינ טלַאפ חוויר ליפוצ ןייק

 ןשָאלַאק ןייק ףיױרַא טשינ ןכירק ,לוויטש עשיסור עטעטַאלרַאפ עטלַא יד ףיוא

 ?ןטכיררַאפ וצ ָאד זיא עשז-סָאװ .סנױזַא ןיוש טָאה'מ ןעוו וליפַא --

 ףיוא ןעמ טלַאפ 1 ןָאט טשינרָאג ןוא ןעײרדמורַא ךיז ןעמ ןעק גנַאל יו

 ןרעּפלַאה הנמלַא רעד ןופ רעגייטש ןפיוא למערקדזייּפש ַא ןענעפע וצ : ןַאלּפ ַא

 רענייא :עקירעמַא ןיא ךיז ןעניפעג ןיז ייווצ עריא) רעסָאלש םעד לאוי ייב

 ,(סעלעשזדנַא סָאל ןיא רעטייווצ רעד ןוא ןילקורב ןיא

 עציורט ןשיװצ ,רעקעב םעד סוקנַאט ןבעל עלעמערק ַא ןעגניד רימ

 -ַאמ-זייּפש ַא טימ .טפַאשרעדורב-טוג ןסָאלשעג טָאה עקייש .ףיוה-לוש ןוא

 רעד ערדנַאּפ ,ןטקודָארּפ-זייּפש עקינייא טלעטשעגוצ זנוא רע טָאה ,רעניזַאג
 -נַאּפ) סקיכלימ ןייז ןופ לסיבַא טימ טגרָאזרַאפ זנוא טָאה רעלעטשוצ-ךלימ
 ךיא בָאה רעטכָאט ַא : עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג זיא ,רענכוב לשעה ,ןוז ס'ערד
 טלעטשעגסיוא ןבָאה רימ ןוא ,(עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא ןפָארטעג

 טימ ךעלטכַאש עקינייא ;דַאלעמרַאמ טימ סעקשוּפ ענעכעלב :הרוחס רעזנוא

 -וצ טימ ךעלטסעק רָאּפ ַא : (טּפָאטשעג ןיילַא רימ ןבָאה עשיסור) ןטערַאגיצ

 "יא  סָאד ;סַאװק ןטכַאמעג-שימייה ; דַאלָאקָאש ךעלטערב עכעלטע ;סעקרעק
 טימ ןרעו רימ --- ןוא עקשטנָאמ עלעג ;ץלַאז קַאז ןיימ ןופ ץכעביילברעב
 : | , .. טיילסטפעשפעג ,לזמ

 עטלגערּפעג, ס'עמַאמ רעד ןעוועג זיא למערק רעזנוא ןופ עיצקַארטַא יד
 עכעלטע ץעגרע ןגירק וצ ןזיוװַאב ןיוש טָאה גנירעה יד ןופ עכַאי ."גנירעה
 -ַאבוצסיוא ןעגנולעג ריא סע זיא רשפא) גנירעה ענעצלַאזעג טימ ךעלעסעפ
 ...גנירעה קילדנעצ רָאּפ ַא לכיב ןפיוא טיורטעג זנוא טָאה יז ןוא ,(ןטלַאה
 .טָאה עמַאמ יד ןוא למיוב טימ לשעלפ ַא טלדנַאהעגנייא ץעגרע טָאה עקייש
 | | .ןעק יז סָאװ ןזיװַאב
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 ךָאנרעד : ןרעסַאװ עכעלטע ןיא גנירעה יד טקייוװעגסיוא יז טָאה טשרעוצ

 לעמ ןופ עקשטַאמ ןיא םיקלח יד טקנוטעגנייא ,ךעלצענעּפ עניד ףיוא ןטינשעצ

 ןוא ?עדָארעװָאקס, רענרעּפוק ַא ףיוא טלגערּפעגניײא טוג סע ןוא רעסַאװ טימ

 .."ןווירג ענעזנעג; ןופ םימעט עלַא טַאהעג טָאה'ס .סומירּפ םעד ףיוא עקַאט

 ?ןעד סָאװ אלא .טלעפעגסיוא טשינ ןבָאה גנירעה םעד ףיוא םינלעב ןייק

 ענעגייא ןוא עדמערפ :םינצבק עסיורג ןופ ןענַאטשַאב ןענייז םינוק ערעזנוא

 יז ןעיורטעג וצ טשינ ץרַאה סָאד ןעמ טָאה עשז-יוו זיא ,החּפשמ רעזנוא ןופ

 רעירפ ריא ןעמ ףרַאד ,גנירעה ךָאנ ןעכַאי ייב ןגירק וצ ידכ ,יַא ? לכיב ןפיוא

 םעד ףיוא .ןגרָאז ךיז רימ ןלָאז םעד רַאפ ? ןטלגערּפעגּפָא םעד רַאפ ןלָאצַאב

 רימ סָאװ ,תורוחס ערעדנַא יד רַאּפ ? ןיינ ,טיילסטפעשעג ךָאד רימ ןענייז

 .ערעזנוא ןוא ,ונ .זנוא ייב טנָאמעג ךיוא ןעמ טָאה ,גרָאב ףיוא ןעמונעג ןבָאה

 ןופ עלעקיטש ַא טשינ ןעמ טכוזרַאפ יװ ? עשטָאילק ןופ סעּפע ןענייז תומשנ

 ,רעד עלעסיבַא -- ןעיירב גנַאל גוט סָאװ ? גנירעה עטלגערּפעג ס'עמַאמ רעד

 ןסעגעגפיוא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןבָאה ,ןילַא רימ עלעסיבַא ,רענעי עלעסיבַא

 | ...טפעשעג עצנַאג סָאד ןוא ןרק ןטימ טיפָארּפ םעד

 ךיא ןיב רחוס ַא רעבָא ,טכַאמרַאפ עקַאט רימ ןבָאה למערק סָאד

 ךיז ךיא בָאה ,הבישי רעד ןיא שטייד ףיוא סעיצקעל יד ךָאנ דלַאב .ןרָאװעג

 ךיז ןוא (*ענכַאי עבָאב, רעד ןופ *ךַאמצָאה; יװ ױזַא) עלעטסעק ַא ןָאטעגנָא

 ןבעל שזַא -- ענרָאבָאס ףיוא ,ףיוה-לוש ןפיוא ,רַאװלוב ןפיוא טזָאלעגסױרַא

 ךעלעבעווש ןוא ןסָאריּפַאּפ ענעבילבעגרעביא יד טפוקרַאפ ןוא --- לַאזקָאװ

 -ירעגנוה ַא ,טנװָא ןיא טעּפש קידנעמוקמייהַא ,למערק טכַאמרַאפ רעזנוא ןופ

 ,ליפעג סָאד טמערַאװעג ךימ טָאה ,רענעריױרפרַאפ ַא ,רעטנגעררַאפ ַא ,רעק

 ןבעל םייב עילימַאפ רעזנוא ןטלַאהרעד וצ קלח ןיימ וצ ךיוא גָארט ךיא זַא

 ... סיזירק-המחלמ ןרעווש םעד ןיא

 .טקעמשעג טשינרָאג טפעשעג-ןסָאריּפַאּפ ןיימ טָאה ןטַאט םעד

 ! רוחב-הבישי ַא -- טרעגרעעג ךיז רע טָאה -- !ךיז טבעלרעד ןייש --

 !ןרעװ םיא ןופ טעװ טייל רענייש ַא ...ןסַאג יד רעביא םורַא ךיז טּפעלש

 !עדנַאש ַא

 וצ זיא עדנַאש ַא זַא :רעטרעוװ ענעגייא ענייז ןטַאט םעד קידנענָאמרעד

 -- ןעמעש וצ סָאװ ךיז ָאטשינ זיא טסנידרַאפ ךעלרע ןַא טימ זַא ; ןענע'בנג

 יוװ-ייס ךיא בָאה לדנַאה ןיימ ןבעגפיוא רעבָא .סניימ ןָאטעג ךיז ךיא בָאה

 ןלעיצעּפס ַא ןבָאה טפרַאדַאב ןעמ טָאה סַאג ןיא ןעלדנַאה וצ ףיוא .טזומעג
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 .טפָארטשַאב גנערטש ןעמ טָאה ,םעד ןָא סַאג ןיא ןעלדנַאה רַאפ .טנעטַאּפ

 זיא'ס לייו ,טנעקעג טשינ ךיוא ךיא טלָאװ ,ןריקיזיר וליפַא ליוו ךיא ןעוו

 סיוא ןרָאװעג ךיא ןיב -- סַאּפַאז ןסָאריּפַאּפ רעד ןעגנַאגעגסיוא יוו-ייס רימ

 .יי רחוס

8 56 
= 

 ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,עװָאטסָאמ ףיוא ,קעטָאילביב רעשיטָאטש רעד ןיא

 רעקינייװ ךָאנ ןוא עשידיא לסיבַא ,עשטייד : ןענעייל םוצ רעכיב ןבעגוצסױרַא

 לכיב ןדעי ןעגנולשעג .ןענעייל םוצ טּפַאכעגוצ ךיז בָאה ךיא .עשיאערבעה

 טכענ-רעטניוו עטלַאק ,עגנַאל יד ןיא .טנַאה רעד וצ ןעמוקעג רימ זיא סָאװ

 ןעמ טָאה קירטקעלע יד) לּפמעל טרעכױררַאפ ַא ןופ ןייש םייב ךיא ןעייל

 ױצ ןטרַאװרעד טשינ ךיז ןעק ךיא .ךוב ךָאנ ךוב (ירפ רעייז ןטינשעגּפָא

 לָאמניא טשינ .ןענעיל םוצ ןעמענ ךיז ןוא הבישי רעד ןופ םייהַא ןעמוק

 "עג יד ןעו ארמג רעד רעטנוא לכיב ַא טימ טקידניזעגרעטנוא ךיא בָאה

 טשינ טפלעה סע .טּפַאכרַאפ ךימ טָאה השעמה-רוּפיס םעד ןופ טײקטנַאּפש

 ס'עקטָאמ ;לוסּפ-ףירט ןענעייל ןרַאפ רימ ףיוא ךיז ןרעזייב ס'נטַאט םעד

 :גנונערָאװ ס'עמַאמ רעד :ןפָאלש טשינ םיא זָאל ךיא זַא ,ךיז ןגָאלקַאב

 טמענ רעבָא ךימ *!ןעמענסױרַא ןגיוא יד ,םיאנוש עניימ ,ךיז טסעװ ,עקמייח;

 -עגנייא זיא החּפשמ יד זַא ,רעטסניפ רעד ןיא ךיא ליפרעד .ףָאלש ןייק טינ

 ...טנעיילעג רעדיוו ןוא לּפמעל סָאד ןדנוצעגנָא דלַאב ,ןפָאלש

 קרעו יד טימ טפַאשטנַאקַאב עטשרע ןיימ ןסָאלשעג ךיא בָאה םורַא-ױזַא

 ,שידיא ףיוא ץרּפ ,ל .י ,ןָאזנעניד ,םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ

 ,שיאערבעה ףיוא ,יקסווָאכינרעשט ,קילַאיב ןופ ןעגנופַאש יד טימ ןוא

 ,ןעזייר םהרבַא ןופ רעדיל יד טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה גנוקריוו עסיורג ַא

 עמשמ אק יאמ, ,"קָאשטעּפירּפ ןפיוא; רעדיל יד .סינּפיק ןוא יקסווַאשרַאװ

 -'ריאמ,) "הלגע-לעב רעד, ס'יקסווַאשרַאװ ,"ּפַאלק ,לרעמעה ,לרעמעה; ,"ןל

 ןביירש וצ העּפשה ןיימ רעבָא .(ןעגנוזעג רעירפ ןיוש ךיא בָאה "ןוז ןיימ עק

 סעיצַאמַאלקעד ס'דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ ןגָארקעג ךיא בָאה ,רעדיל-רעטַאעט

 טמערוטשעגסױרַא טָאה עשיטַאמַארד סָאד ,רעדיל סע'שטיוועלומש ןופ ןוא

 ,טּפַאכרַאפ קידלַאװעג ךימ טָאה סָאד ןוא הרוש רעדעי ןופ

 ןיא ןעוועג זיא קעטָאילביב רעד ןיא לַאװסיוא-רעכיב רעטסערג רעד

 "לָאט וועל ןופ קרעװ יד וצ טּפַאכעגוצ ךיז בָאה ךיא .ךַארּפש רעשיסור רעד
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 עשיזיוצנַארפ ןופ קרעװ טנעיילעג .וָאכעשט ,יקרָאג ,יקסװעיָאטסָאד -,יָאטס

 .ַא .א ןַאסַאּפָאמ ,ַאלָאז לימע יו ,שיסור ןיא עטצעזרעביא רעביירש

 "עינעסערקסָאװ; ,"ןדירפ ןוא המחלמ, ,"ַאנינערַאק ַאנַאש ס'יָאטסלָאט

 רעדורב ןיימ ןופ הביס יד טרעלקעגפיוא טשרע רימ ןבָאה ,(םיתמה-תיחת)

 יד רימ רַאפ טבעלעגפיוא ןבָאה סע :;עגרָאטַאק ףיוא גנוקישרַאפ ס'ילוולעוו

 ןכעלקילגמוא ןיימ טימ *עינַאדיװס/ ןיימ ,עמרוט רענדָארג רעד ןופ רעדליב

 ,טסָאּפערק רעגרובלסילש םוצ געװ ןפיוא לַאזקָאװ םוצ ּפַאטע רעד ,רעדורב

 ןופ לרוג ןרעטיב םעד ןגעוו ןעגנוביירשַאב עכעלריפסיוא יד קידנענעייל

 רעמ רימ ייב זיא ,ריביס .ןיא עגרָאטַאק ףיוא ןרענָאיצולָאװער עטקישרַאפ יד

 .טשינ ןבָאה רימ ןעמעֹוו ןופ ,ןעלוולעוו רעזנוא זַא ,ןעוועג טשינ קפס ןייק

 ןעז טשינ לָאמנייק רעמ ןיוש רימ ןלעוװ -- ןרָאי טייז העידי ןייק טַאהעג

 | ,ןקידעבעל ַא
 ןלפ םעד ןיטשרַאפ וצ גנירג ױזַא ןעמוקעגנָא טשינ רימ זיא'ס

 ַא ןופ שטייט םעד טסואועג טשינ ךיוא בָאה ךיא ;קרעװ יד ןופ טיײידַאב

 ןפלָאהעגסױרַא רימ טָאה םעד טימ .ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשיסור ךס

 "עג רימ רע טָאה ןרַאטנעמָאק ןָא ןוא ךיז ןיהריקח ןָא .עקייש רעדורב ןיימ

 ארומ יאדוװַא טָאה רע .רעטרעוו יד ןופ שטייט םעד זיולב ןייטשרַאפ וצ ןבעג

 ...םָארטש ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא ןרעוו טּפַאכרַאפ טשינ לָאז ךיא טַאהעג

 רעד ןיא ןגירק טנעקעג טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,רעכיב עשידיא יד

 יבצ רבח ןיימ טפעשעג-רעכיב ןייז ןופ ןעילעגסיוא רימ טָאה ,קעטָאילביב

 רעדיל עטקורדעג טימ לכיב עטשרע סָאד ןזיװַאב ךיוא רַימ טָאה רע .ָאקלעב

 "טייז 198 ןטלַאהעג טָאה עלעכיב סָאד .סודיינ בייל ,טעָאּפ-ריעדזב רעזנוא ןופ

 ה"ערת רָאי ןיא ,"ןישטשװָא; גַאלרַאפ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טקורדעג ,ךעל

 : | יי .(1915)

 ןַא -- ןענַאמָאר עשידיא ןענעייל וצ ןבעגעג ךיוא רימ טָאה ָאקלעב

 :קרָאי וינ ןיא *ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ ורביה, רעד ןופ טקודָארּפ רענַאקירעמַא

 ,"געט 80 ןיא טלעוו רעד םורַא עזייר א; ; ליָאד ןענָאק ןופ *סמלָאה קָאלרעש;

 "רעדליוו רעד ןופ ףור רעד; ;ןרעװ לושז ןופ *םי ןרעטנוא גיל טנזיוט 20

 םעד) "טשריפ רענַאידניא רעד, ןַאמָאר ַא ךיוא .ןָאדנָאל קעשזד ןופ "שינ

 - +(ןענָאמרעד טשינ ךיז ךיא ןעק רבחמ ןופ ןעמָאנ

 -רָאפ ךימ ןבָאה ייז .רָאג זיב טנַאּפשעג ןטלַאהעג ךימ ןבָאה ןלעװָאנ יד

 ךיא עכלעוו ןופ סרעגייטש-ןבעל טימ טנעקַאב ןוא ןלייט-טלעוו ןיא טריפ
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 עקיליורג יד טריגירטניארַאפ רעייז ןבָאה ךימ .ט'מולח'עג טשינ וליפַא בָאה

 "ניא יד טימ ןרענָאיּפ רענַאקירעמַא יד ןשיווצ ףמַאק םעד ןגעוו סעטכישעג

 ;ןריטנָארפ ןוא סיריערּפ רענַאקירעמַא יד ףיוא ןבעל טרַא סָאד ; רענַאיד

 רעד ןגעק ןטָאירטַאּפ עקידנריטלָאװער יד ןופ גנוגעווַאב עשידרערעטנוא יד

 עקדייז ןַאמ ריא ןוא עקשַאירַאמ רעטסעווש ןיימ ױזַא יו .הלשממ רעשילגנע

 ןעועג רימ זיא -- ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא עקירעמַא ןיא ןבעל ןענעק

 ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד ייז ןופ טשינ טרעה ןעמ סָאװ רעדנואוו ַא ,השק

 "ענג; ץעגרע ןגיל ןזומ ייז :קנַאדעג רעד טגלָאפרַאפ ךימ טָאה .המחלמ רעד

 .י.רענַאידניא עדליוו יד ןופ ?עטּפלַאקס

 יא
 יא

 "פיוא בושי רעד טָאה ןוז רעד ןופ ןלַארטש-גנילירפ עטשרע יד טימ

 טמעטָאעגּפָא רעיירפ ,סעטַאמש-רעטניוו יד ןופ טלקיוװעגסיוא ךיז .טבעלעג

 ,רַאװלוב ןפיוא קידנציז רעדָא ,סַאג ןיא רעדילג יד טמערַאװעג ןוא

 ןביױהעגנָא טָאה לסעג רעשרעלקומש ףיוא רעסַאװ-עדָאס יד ןופ רעלעוו

 ;טלעפעגסיוא טשינ טָאה רעסַאװ ןייק .סַאװק ,רעסַאװ-רעצלעז ןריצירבַאפ וצ

 ּוצ ףיוא ענּפַאװ ; סַאּפַאז ןיא ןבילברַאפ םיא ייב ךָאנ זיא טפַאז עטרילָאק לסיבַא

 טַאהעג רע טָאה ךעלשעלפ ; ףיוה ןפיוא טרעגלַאװעג ךיז טָאה זַאג יד ןשימרַאפ

 טָאה טלעפעגסיוא .ץנַאג ןבילבעג ךיוא זיא ?שזעינַאמ; רעד .גונעג רעביא

 יד ןבָאה דרעפ סָאד) "שזעינַאמ; םעד ןעיירד וצ ףיוא דרעפ סָאד רָאנ םיא

 "עג ןוא םיא רַאפ טיירדעג ,ךעלגניא יד ,רימ ןבָאה ,(טריזיווקער ןשטייד

 ,ןײרַא זנוא ןיא זיא'ס לפיוו דַאנָאמיל ןוא רעצלעז ןעקנורט

 טָאה רעטסעקרָא רעשירעטילימ רעד סָאװ ,ןטרעצנָאק עטפָא יד ייב

 .עשטייד טזיילעג ןיוש עקדוב עקיטרָאד יד טָאה ,רַאװלוב ןפיוא טריטנעזערּפ

 טימ ץרַאה סָאד טּפַאכרעד ןיוש ךיז ןבָאה ןדיא ,ןקרַאמ-טסָא ןוא סגנינעפּפ

 טָאה סעקרעקוצ יד ןופ רעפָאס ,קָאס טימ ,קָאס ןָא ,רעסַאװ-רעצלעז עלעסיבַא

 -ָאס) עקלעמַארַאק ַא ,לסיריא ןַא :עיצקודָארּפ ןייז ןופ ןלעטשוצ ןביױהעגנָא

 -שטייד ,טרופקנַארפ ןיא טנגעגַאב 1947 רָאי ןיא ךיא בָאה ןוז ַא ס'רעפ

 : טפיוקרַאפ ןבָאה ייז ,"סעצינּפוקערעּפ, יד ןזייװַאב ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס .(דנַאל

 גקירטעג ,ענרַאב ַא ,לּפע-רעטניוװ ַא ,בָאב ,סעּברַא עסייה טימ עלעטסעמ-ַא

 -לוב ןפיוא ןסעזעג ןעמ זיא .עצרַאװש ןוא עסייוו ,(סערדָאי) סעקשטעמעס עט

 -שטעמעס טקַאנקעג ,עקלעמַארַאק ַא טעקשטָאמסעג ,לסיריא ןַא טייקעג ,רַאװ
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 "ילימ ןעיירפ ַא טימ טקיווקעג ךיז ןוא .ןוז רעד ףיוא ךיז טמערַאוװעג ,סעק

 | .טרעצנָאק ןשירעט

 ןבָאה ייז יצ ןטפעשעג יד טנפעעג ךעלסיבוצ ךיז ןבָאה טָאטש ןיא

 .טנפעעג ןעמ טָאה טפעשעג סָאד רעבָא ,טינ יצ ,ןפיוקרַאפ וצ סָאװ טַאהעג

 יד .רעקידעבעל לסיבַא ןרָאװעג זיא קרַאמ-שיפ ןפיוא ,ףיוה-לוש ןפיוא

 ןיא ,ןיסָארעק ןיא טקיטיונעג קרַאטש ךיז ןבָאה רעפרעד יד ןיא םירעיוּפ

 ,טיורק ,לפָאטרַאק טימ קעז ןעגנערב טזומעג ייז ןבָאה ;ןטקודָארּפ ערעדנַא

 ןיא טריפעג ,המהב ַא טרָאד ןוא ָאד טלדנַאהעגנייא ןבָאה םיבצק יד ,רעייא

 ןבָאה רעשיפ יד ...זײרּפ ַא רַאפ טפיוקרַאפ ןוא רשכ ףיוא ןטכָאשעג ,עניוב

 ףיוא לשיפ ַא ןגיוא יד רַאפ ןעזעג ןיוש טָאה'מ .ןַאמעינ םעד וצ ןעמונעג ךיז

 יד טימ ךעלמערק יד טנפעעג ךיז ןבָאה קרַאמ םעיינ ןוא ןטלַא ןפיוא .תבש

 ןופ ןיוש ןבָאה םירעיּפ יד עכלעוו ףיוא ןעלקיטרַא-רעדעל ענעדישרַאפ

 "רַאפ טוג רעייז ןבָאה רעדיינש ,טנידרַאפ ןבָאה רעטסוש .טקוקעגסיוא גנַאל

 רעשטייד רעד טימ ךיז ןדניברַאֿפ וצ ןעגנולעג זיא'ס ןעמעוו ,םירחוס ןוא טניד

 :ןעמָאנ ןטימ טלטיטַאב ןעמ טָאה ייז .ןרָאװעג ךייר ןענייז ,"טלעוו-לדנַאה;

 : - ,"םיריבג-המחלמ,

 "ורד סעשטיוָאכַאלײמ ןוא סיּפַאלרַאכ ןטעברַא וצ ןביױהעגנָא ןבָאה'ס

 "וװָאסָאק אבַא ןוא רשא ,ןעיירעיורב-ריב סעסילָאגרַאמ ןוא ס'יקצולס ,ןעיירעק

 ןסַאג-טּפיוה יד ףיוא .טָאטשרעפ ןיא קַאטרַאט ס'קישטָאטס ,ןלימ-ףמַאד ס'יקס

 ןוא שריה-יבצ ,רוטקַאפונַאמ ס'מיײהקַאז ןופ ןטפעשעג יד טנפעעג ךיז ןבָאה

 -ריּפַאּפ ס'קַאז ,רוטקַאפונַאמ (ןרעטלע ס'לקניפ ןועמש) ס'לקניפ האל"היח

 םייח ,טפעשעג-קַאבַאט ס'עדרוב .ח ,ןדעּפיסָאלעװ ס'יקסלָאװָארַאטס ,טפעשעג

 ,ירעקורד רעניילק ַא טימ ןּפמָאל סיקָאטלָאשז .י ,גרַאװרעטופ ס'יקסרַאנס

 -רַאיװַאק עניילק ַא ס'רעקעב םעד ןַאזַאכ .ןייוו ס'רענישטַאק ,לעמ ס'יחמיק .א

 ס'קיטשיפ ןוא זָאּפ ,ןעיירעטידנָאק סעשטיװָאררדנַאסקעלַא ןוא ס'יקצולַאז ,ענ

 ,יקצעינַאטס ,יקסנַאבילק ,יקסװָאסָאק ,ןַאלװעצַאי ןופ ןטפעשעג יד ; ןטכורפ

 -עג'ךוב ס'יקסרעביא ַאינָאס ןוא ַאיליא ,ןלַאירעטַאמ-יוב סעשטיווָאדיײירפ

 ןוא ןעגנומענרעטנוא עלַא רַאפ ןטעליב טפיוקרַאפ ךיוא טָאה'מ ואוו ,טפעש

 ןבָאה ןיטסוק ןוא ןיקטָאג ,ווָאנוזַאלג ;רעטַאעט-טָאטש ןופ ןעגנולעטשרָאפ

 ,טריפַארגָאטָאפ ןבָאה קיסַארַאק ןוא רָאגלעג ,לומָאכ ;ןריושעג ןוא טריזַאר

 ןוא םירחוס ערעדנַא ןיוש ןענייז ,טיילסטפעשעג עקיזָאד יד ףיוא קידנקוק

 ,טנעה עטגיילרַאפ ןייק טימ ןציז ןבילבעג טשינ ךיוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ
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 .רעשעל-רעייפ עשיטָאטש יד טריזינַאגרָאער טָאה גנוטלַאװרַאפ-טָאטש יד

 קרַאמ-טסָא 450 רַאפ רעטסיימ-דנַארב סלַא יקסניבור לשרעה טלעטשעגנָא

 ןיא .ָאּפעד -רעייפ ןופ זיוה ןיא ריטרַאװק רעיירפ ַא טימ ,תוריכש טַאנָאמ ַא

 ןיוק רעזנוא ןסָאלשעגנָא ךיוא ךיז טָאה עדַאגירב-רעייפ רעשיטָאטש רעד

 טשינ טָאה עטַאט רעד ,לעטשנָא ךיז טלָאװעג ךיוא טָאה עקטָאמ) לכימ

 ןוא זנוא ןָאטעג הבוט ַא רע טָאה ,זיוה ןופ ןייגקעװַא ס'לכימ טימ .(טזָאלעג

 טעברַאעגפױרַא ךעלדנע ךיז טָאה לכימ ןוא רעמַארעג ןרָאװעג זיא זנוא ,ךיז

 זיא םייה ןייז רעבָא .ָאּפעד ענרַאשזָאּפ ןיא ןפָאלש םוצ לטעב ןגייא ןַא וצ

 ,זנוא ייב ןעוועג ץלַא

 וצ ןבעלוצפיוא ןביוהעגנָא ךיא טָאה רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפ רעד

 יירעפייפ ַא ,יירעבורט ַא ,יײרעזָאלב ַא ןיוש ךיז טגָארט ןטנוװָא יד ןיא .ךעלסיב

 ערעייז ןקרַאטש ןטנַאקיזומ עקיליוויירפ יד .ןעמָארק יקסטַארטסיגַאמ יד ןופ

 ,טייצ עגנַאל ַאזַא ןליּפש טשינ ןופ ןּפיל יד ףיוא ןרוששזַאבַא עטכַאװשעגּפָא

 ןיא ןָאטוצניהַא ואוו ןיוש ךיז בָאה ךיא .יינספיוא טבעלעגפיוא בָאה ךיא

 ןעמ ואוו ,ערעפסָאמטַא רעשילַאקיװמ ַא ןיא גנערברַאפ ךיא :ןטנװָא יד

 רעסעב טלָאװ רוחב-הבישי ַא רַאפ ,יַא ,טנַאקיזומ ַא ןייז וצ ךימ טנרעל

 ןייטשייב רעבָא ןעמ ןעק עשז-ױזַא יו -- *קנַאב יד ןשטעווקק וצ טסַאּפעג

 ?רעטסעקרָא םעד וצ ,קיזומ וצ ךימ טיצ סָאװ ערה-רצי םעד

 רעד :"*לדַאירדָאּפש ַא ןגָארקעג ךיוא עטַאט רעד טָאה לזמ ןיימ ףיוא

 םעד ןבעל ,טלעוו-יינ ףיוא "טערַאזַאל; ןסיורג םעד טלדנַאװרַאפ טָאה שטייד

 -ַאב לָאז סָאװ ,לָאטיּפש-זיירק ןשירעטילימ ןקיטכיוװ ַא ןיא ,דָאס ס'יײײריכרַא

 ןריקורבסיוא טפרַאדַאב טָאה עטַאט רעד .ןָאיַאר רענדָארג ןצנַאג םעד ןעניד

 -לָאטיּפש רעקילדנעצ יד םורַא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,חטש ןצנַאג םעד

 ,אפוג לָאטיּפש םוצ ןריפ סָאװ ,ןסַאג יד ןוא ,סעדייבעג

 ,למיה ןופ העושי ַא ןעוועג טעברַא לקיטש סָאד זיא ןטַאט םעד רַאפ

 רַאפ ןלָאצַאב ףרַאד סע רע ןוא זיירּפ םעד טגערפעג טשינ וליפַא טָאה רע

 טימ ,רעריקורב-הרבח ענעבילברַאפ יד ןפורעגפיונוצ טָאה רע .טעברַא רעד

 ךיז טָאה ןעמ ןוא ,אתורבח רעד ןיא ףתוש ןטקיטכערַאבכיײלג סלַא ןעקטָאמ

 רעד ."לגיופ רעיירפ/ ַא ןרָאװעג רָאג ןיוש ךיא ןיב .הדובע רעד וצ ןעמונעג

 ךיא גיל ,טסולג ץרַאה ןיימ סָאװ ןָאט ךיא ןעק -- ןעמונרַאפ ה"ב זיא עטַאט

 םעד ןיא ,ךיוא גָאט ןכרוד העש רָאּפ ַא לָאמַא ןוא ,ןטנוװָא עצנַאג ּפָא עקַאט

 ,רעטסעקרָא םענרַאשזָאּפ םעד ןופ רעמיצ-ריטעּפער
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 טָאה :עקינייא .ןלעפ ,טנעקעג בָאה ךיא ןעמעוו ןטנַאקיזמ יד ןופ ךס ַא

 רעדיוו ערעדנַא ; ענדָארג ןופ ןטָארטעגּפָא זיא רע ןעוו ,טּפעלשרַאפ *עינָאפ

 עקיצנייא סָאד .ןגיוא יד ןיא ליפוצ ןפרַאװ וצ ךיז טַאהעג ארומ ךָאנ ןבָאה

 ,רעשעל-רעייפ .עקיליוויירפ יד ןופ ןעייר יד ןיא ןביירשרַאפ וצ ךיז טקָאל סָאװ

 ענרַאשזָאּפ רעד וצ עקירעהעגנָא יד זַא ,גָאװצ רעד זיא ,רעטסעקרָא ןיא רעדָא

 סנעמעלַא טימ לטעצ רעיונעג ַא ,טעברַא-גנַאװצ ןופ טײרפַאב ןענייז עדנַאמָאק

 י ,טמַא-זיירק םוצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא ןסערדַא ןוא ןעמענ

 ןוא גרעבלָאװ ענָאינ ,שטיבויל בקעי ,םייהקַאז לרעב ,סעקינלַאשטַאנ יד

 ןענײשריסַאּפ ערעייז ןעמוקַאב ףכית ןבָאה ,"סעקשיש; יד ןופ ערעדנַא

 ןוא רעטניוו .ןצנַאג ַא טרַאװעג ןבָאה -- רעשעל-רעייפ עטושּפ יד -- "ךמע;

 -רַאשזָאּפ עקיליוויירפ ןענייז .ייז .זַא ,גנוקיטעטשַאב םוש ןייק ןגָארקעג טשינ

 -יטיגעלק גונעג ןעוועג ןענייז עקסַאק ענעשעמ יד ןוא םרָאפינוא רעד .סעקינ

 וצ טשינ ךיז טָאברַאפ רעד תעב ,רעייפ ַא וצ טכַאנייב ןפיול וצ *עיצַאמ

 -גנַאװצ ךָאנ געיעג רעד ןעוו ,טציא .טפַארק ןיא ןעוועג זיא סַאג ןיא ןעניפעג

 "ףיצַאמיטיגעל, עלעיציפָא ןַא זיא ,טרעקַאלפעצ טשרע ךיז טָאה רעטעברַא

 ןריצַאּפשמורַא טשינ ךָאד ןעק'מ :טיילרעייפ יד רַאפ ןעוועג קיטכיוו רעייז

 ! טעברַא-גנַאװצ ןופ ןטיהוצסיוא ךיז ידכ םרָאפינוא םענרַאשזָאּפ םעד ןיא רדסכ

 טעברַא-גנַאװצ ףיוא

 רימ ןגירק ,רעטסעקרָא םעד ןופ עיציטעפער ַא תעשב ,טנוװָא ןַא ןיא

 ןפיוא ןדלעמ עלַא ךיז ןלָאז ירפ רעד ןיא דלַאב ןגרָאמ ףיוא זַא לעפַאב ַא

 ןעמ טפור סָאד זַא ,גנוניימ רעד טימ ןענייז עלַא ,קריצַאב-יײצילָאּפ ןופ ףיוה

 לעװ ,ונ .ןעגנוקינײשַאב עטעטרַאװרעד-גנַאל יד ןבעג וצ ייז ידכ טיילרעייפ יד

 -ַאב ַא ןגירק .וצ --- טייקיניילק ַא ?טנעמָאמ ןכעלרעייפ ַאזַא ןזָאלכרוד ךיא

 !עדנַאמָאק רענרַאשזָאּפ רעד ןופ טנַאקיזומ ַא ךיוא ןיב ךיא זַא גנוקיטעטש

 םתס טשינ ןיב ךיא זַא ,םירבח עניימ רַאפ זייוװַאב רערעסעב ַא ךָאנ .ןייז ןעק

 -ַאּפ רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא ןיב ךיא זַא ? לקישטשנַאבַארַאב ַא ,לגניא ַא

 יי ?ןײש-ריסַאּפ ַא טימ קינרַאשז

 ןיוש ךיא ייטש ,הבישי רעד ןיא ןענרעל ןייג וצ טָאטשנָא ,ירפ רעד ןיא

 ,םוקנעמַאװצ ןופ העש רעד ףיוא טרַאװ ןוא טַארטסיגַאמ ןופ ףיוה ןפיוא
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 סעלעטש טימ --- ןכַאפ ןוא ןכעצ עלַא ןופ ןדיא ןביילקפיונוצ ךיז ןעמענ סע

 ןיא סעטסיל עגנַאל טימ ןרַאדנַאשז לָאצ ַא ךיז ןזייוװַאב'ס .עזָאלטעברַא ןוא

 גנוקיטפעשַאב ַא טימ ענעפורעגסיוא יד :ןעמענ סיוא ןפור ייז ןוא טנעה יד

 תורוש ןיא ןלעטשוצסיוא ךיז ןעמ טלעפַאב עזָאלטעברַא יד ;קעװַא ןעמ טקיש

 ,ןטרַאװ ןוא
 : ןעמָאנ ןיימ רעהרעד ךיא

 ! קינָאלבַאי --

 -השעמ רַאדנַאשז םוצ וצ םוק ןוא .טסיירד ּפָא ךיא רעפטנע -- ! ךיא --

 .קינרַאשזָאּפ ַא ןופ עלָאר יד ןיוש טסַאּפ סע ןעמעוו ,שטנעמ

 םיא ךיא לעװ טָא .עגַארפ ַא רימ רע טלעטש -- ?גנוקיטפעשַאב --

 ...הבישי רעד ןיא ןרעל ןוא לגניא ַא ךָאנ ןיב ךיא זַא ,השעמ ַא ןלייצרעד

 לָאז ןוא ,שטייד ףיוא ךיא רעפטנע -- גנוגיטפעשַאב ןייק באה שיא --

 ןדייר ףרַאד'מ זַא ,היארהו .ןַאמ רענעסקַאוװרעד ַא ןיוש ןיב .ךיא זַא ,ןעז רע

 "עג ךעלפעה רעייז רימ טָאה רַאדנַאשז רעד .םייה רעד ןיא ךיא ןיב ,שטייד

 ,טרָאװ ןוא ךיא ייטש ,סרעטרַאװ יד טימ עגנערעש רעד ןיא ןלעטש וצ ךיז ןטעב

 ןוא רענעגעוו-טסַאל עסיורג ןיײרַא ןרָאפ סע ןוא גנַאל טשינ טרעיודעג'ס

 ןייז וצ חירטמ ךיז ןעייר יד ןיא עטלעטשעגסיוא יד ןלעפַאב ןרַאדנַאשז יד

 סָאד זַא ,ךיז ןעמ טּפַאכ טשרע טלָאמעד .ןירַא רענעגעוו יד ןיא ןרעטעלק ןוא

 רענרַאשזָאּפ רעד ןופ טיילעגנוי יד ןרַאנרַאפ וצ ףיוא לציּפש שישטייד ַא זיא

 זיא ןעמ זַא *עיצַאמיטיגעלא ַא ךָאנ טשרמולכ ןעמוק ןלָאז ייז זַא ,עדנַאמָאק

 ןעמ טעװ ,עקטסַאּפ רעד ןיא ייז קידנבָאה ןוא ; טעברַא-גנַאװצ ןופ טײרפַאב

 ,הלהב ַא ךָאד טרעוו .טעברַא-גנַאוװצ ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ וצ ןבעג טשרע ייז

 םעד ןופ רעיוט םייב !גָאט רעקיטכענ ַא רעבָא -- יירעפיול ַא ,דלַאװעג ַא

 ,ןרעװלָאװער טימ ,ןרענָאיצילימ ,ןרַאדנַאשז טלעטשעגסיוא ןיוש ןעייטש ףיוה

 ! ףיול ןוא הירב ַא ייז ָאט ,ןסקיב

 + רַאדנַאשז ַא ייב ךיז ךיא טעב ,טיוט םוצ רענעקָארשרעד ַא

 ךיא ...םוטריא ןַא ,תועט ַא ןייז זומ .ָאד ,רַאדנַאשז רעה רעקידענג --

 הווצמ-רב טשרע ןיב ךיא .,.הבישי רעד ןיא רעליש ַא ...,לגניא ַא ךָאנ ןיב

 | : . .+ ןרָאװעג

 "עטשַאב ןריבורּפ ,ךימ ןענעק עכלעוו ,סעקינרַאשזָאּפ יד ןופ עקינייא

 ןיירַא טקוק ,ןסַאלעג רעייז סיוא זנוא טרעה רַאדנַאשז רעד .,דייר עניימ ןקיט

 | :טשרָאפ ןוא עטסיל רענרַאשזָאּפ רעד ןיא
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 ?קינָאלבַאי טסיא ןעמַאנ ןייד --

 .קינעטרעטנוא ךיא רעפטנע -- !להָאװַאי --

 ייטשרַאפ .ןעמָאנ ס'עקטָאמ רע טיירדעצ -- ? קעכדראמ ,קינָאלבַאי --

 :ףיוא םיא ךיא רעלק .תועט םעד ךָאד ךיא

 טסיא רע .להָאװַאי ,רערעטלע רעד ,רעדורב ןיימ טסיא סַאד ,עקטָאמ --

 "רעייפ רעד טסיא רע .ףױה;:לָאטיּפש ןיא רעטַאפ ןטימ טקיטפעשַאב טצעי

 ןיימ .רעטסעקרָא ןיא קישטשנַאבַארַאב ַא ,לגניא ַא זיולב ןיב ךיא ! רעשעל

 גנורעלקרעד ןיימ טימ זַא ,ןיוש ךיא ןיימ ! םייח ,להָאװַאי ,םייח טסיא ןעמַאנ

 רעבָא .ןענרעל הבישי רעד ןיא ןייג וצ ּפָא ךימ טזָאל רע ןוא אצוי ךיא ןיב

 יי ןעקעי; ייב טשינ

 ןפיוא רע טָאה קינָאלבַאי ַא -- לגנימש-לגניא ,לעכדרָאמש-לעכדרָאמ

 ַא טנַאה ןייא טימ ךימ רע טיג ?קוליח רעד םיא זיא עשזיסָאװ ? לטעצ

 ךימ טיג ,"לחומ-טייז, םייב רעטייוצ רעד טימ ןוא רענלָאק םייב ןָא-ּפַאכ

 ערעדנַא יד ןשיװצ ןגָאװ:טסַאל ןיא ןײרַא ךימ טפרַאו ןוא ףיוא:ביוה ַא

 ... ןרָאפ רימ --- ןוא רעטעברַא-גנַאװצ

 "רעפ ךרוד ,ןַאמעינ ןרעביא קירב רעשירָאזיװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפ רימ

 וצ זנוא ןעמ טריפ סָאד :געװ םעד ןעקרעד ךיא .סױרַא-טָאטש ןופ ,טָאטש

 ,?טסָאּפערק; םעד

 רעד ןופ ןטקנוּפ עטרעטשעצ יד ןגיוא יד ןיא ךיז ןפרַאװ טרָאד ןוא ָאד

 יד ;טסָאּפערק םעד ןסיירוצפיוא ןזיווַאב טשינ ןבָאה ןסור יד .גנוטסעפ

 ןגיל'ס .ליפוצ טקידעשַאב טשינ ךיוא םיא טָאה עדרַאבמָאב-טפול עשטייד

 טרעװַאשזעג ןבָאה עכלעוו ,ןייז-ילכ ןשיסור טימ סעברוה עצנַאג טגיילעגנָא

 געוו ןפיוא .יינש ןפיט םעד רעטניה םישדח-רעטניוו יד ךרוד טליופעג ןוא

 ; חטש םעד ּפָא ןקינייר עכלעוו ,רעטעברַא-גנַאװצ ןופ סעּפורג רימ ןענעגעגַאב

 "ץוש עפיט ןבָארג ןוא םורַא טרָאד ךיז טרעגלַאװ סָאװ ץלַא ףיונוצ ןגייל יז

 ."ןָאסַאפ ןשטייד; ןפיוא רעבירג
: = 

 וצ ךיז טּפעלשרעד רעטעברַא-גנַאװצ טימ טרָאּפסנַארט רעזנוא ןעוו
 עטלסיירטעגסיוא טימ ,ייברַאפ גָאט רעבלַאה ַא ןיוש זיא ,טקנוּפ-טעברַא רעזנוא
 "עוו יד ןופ רעטנורַא רימ ןכירק סיפ ענעפָאלשרַאפ ,עפייטש ןוא םירעדעג
 ייוצ ןיא סיוא ךיז רימ ןלעטש רעטסיימ-ךַאװ ַא ןופ לעפַאב ןפיוא .רענעג
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 ףיוא טגָאז רע סָאװ ."עיצקעל, ַא זנוא רַאפ טלַאה רע ןוא ןטַאדלָאס יװ ןעייר

 "עד; טרָאװ סָאד טנָאטַאב רע ןעוו ,טשינ ןיטולחל ךיא ייטשרַאפ שטייד ןייז

 רימ וליפַא זיא ,רעװלָאװער ןייז טימ ייברעד טרירטסנָאמעד ןוא *ןריטרעז

 עניימ :טושּפ ןוא טסָארּפ טניימ רֶע זַא ,ןייטשרַאפ וצ רעווש טשינ ךיוא

 "ןרביוא ַא ןכַאמ וצ ןעניזניא ךייא ןופ רעצעמע טָאה רעמָאט ! הרבח ,ןרעה

 רעמָאט !עטיב יז ןעקנעדעג !ּפָאק ןופ סױרַא סנטייצַאב סע ךיז טגָאלש ---

 ,לביארַאפ ןייק טכינ יז ןעבַאה --- ּפָאק ןיא ליוק ַא ןּפַאכ ךייא ןופ רעוו טעוװ

 זנוא רע טגָאז --- גָאטימ ?להָאװַאי --- טנרָאװעג ןעניא בָאה ךיא ,ןרעה עניימ

 רימ ביוא רעבָא ,טקיטעּפשרַאפ ןיוש רימ ןבָאה --- "הבוט-הרושב; יד ןָא

 רעגיײזַא זיב קידיעבדכ ױזַא ןטעברַאנײרַא ןוא םורפ ןוא טוג ןייז ןלעוו

 ,טיורב:טנוװָא ןַא ןקַארַאב ערעזנוא ייב ןטרַאװרעד זנוא טעװ ,טנוװָא ןיא סקעז

 ,ןייז היחמ זנוא טעוװ סָאװ

 ערעדנַא יד סָאװ עבלעז סָאד ןעוט רימ .הדובע רעד וצ ךיז ןעמענ רימ

 ,ןריטרָאס ,ןקינייר רימ .געוו ןפיוא טנגעגַאב ןבָאה רימ ןעמעוו ,רעטעברַא

 ןגױב ךיז העש עכעלטע ךָאנ .סרעביב יד יוװ ןציווש ןוא רעבירג ןבָארג

 ,"יבכמ, ,ןייארַאפ -ןרוט רעזנוא ןיא ןוועשַאילע טימ יװ ,ףױרַא ןוא ּפָארַא

 ןרעטכינ ןפיוא ,רעגערט ַא יװ סעקציײלּפ עניימ ףיוא אשמ ןּפעלש ןופ ןוא

 עניימ רַאפ טשינרָאג זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייא דלַאב ךיא בָאה ,וצרעד ןגָאמ

 !ןגָאװ טשינ ןעמ רָאט סָאד --- ןעורּפָא ךיז ,טעברַא רעד ןופ ןײטשּפָא .תוחוכ

 רַאפ ןעמָאקעג רעיה טניז יז; :טגערפ ןוא רעטכעוו ַא וצ-טמוק דלַאב לייוו

 "ו סיז ןעבעל סַאד טכַאמ טײברַא !ףּפָאקמוד !ןעטיײברַא ? ןָאיצַאקַאװ

 טגיילעגפיונוצ ,טעברַא יד טקידנעעג .רעגייזַא סקעז זיב םיוק יצרעד ךיא

 םורַא זנוא ןעלגניר סע .הרוש ַא ןיא ריפ וצ טלעטשעגסיוא ךיז ,גייצעג סָאד

 -ףָאלש רעזנוא וצ ןרישרַאמ רימ -- ןוא רעטכעוװ-ןטַאדלָאס עטנּפָאװַאב יד

 ,ריטרַאװק

 ,ןקַארַאב ענרעצליה טימ ןעייר עצנַאג סיוא ןסקַאװ ןגיוא ערעזנוא רַאפ

 ףיױא זנוא ןעמענ רעטעברַאיגנַאװצ ערעדנַא יד .ןיוש ךיז טלמוט ןטרָאד

 ןיימ ןופ הרבח יד .ןפורסיוא עקיצומש טימ ןוא ןעגנוקרעמַאב עשיניצ טימ

 טשינ טפַאש גנומיטש יד .רעפטנע ןייק קידלוש טשינ טביילב טרָאּפסנַארט

 -רעשטשַאי טימ טכַאל'מ ,רעטכעלעג טגנערב'ס ,טרעקרַאפ --- טולב-זייב ןייק

 ,לרוג ןבלעז םעד ןלייט עלַא .סעק

 טיורב עיצרָאּפ רעשּפיה ַא ןופ טײטשַאב ערעשטעוו עטגָאזעגוצ רעזנוא
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 םענ -- ףלָאװ ַא יו .ךיא ןיב קירעגנוה .עװַאק-ץַאזרע .ןוא דַאלעמרַאמ :טימ

 ךָאנ ןוא ,ןטנװָא יד ןיא טלַאק טוג ץנַאג ךָאנ זיא'ס .הליכַא רעד וצ ךיז ךיא

 ןעק'מ סָאװ ,עװַאק רעד טימ ךיז םערַאװרעד ךיא .טכענ יד ךרוד רעטלעק

 | ,טייקרעטיב ןופ ןעמענ טינ ליומ ןיא

 ענרעצליה טימ עיר עגנַאל טלעטשעגסיוא ןעייטש ןקַארַאב יד ןיא

 טימ טײרּפשעגסױא ןענייז סערַאנ יד .רעטייווצ רעד רעביא ענייא -- סערַאנ

 ַא -- רעכעלזָאנ יד ןיא טגָאלש עיצקעפניזיד ןופ חיר רעד .יורטש ןטכייפ

 ןיא טעידָאלּפעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,יילפמוא ןוא זייל ,ןצנַאװ יד וצ הפורת

 ןוא ףױרַא ךירק ,ערַאנ עטשרעביוא ןַא סיוא רימ ביילק ךיא ,יורטש םעד

 .ייףָאלש ןפיט ַא ןיא רעטע'גרה'עג .ַא יװ ,ץכעוטנָא ןיא ,קעװַא לַאֿפ

 -ירטַאלא יד ייב ןעייר עגנַאל ןיא ןיוש רימ ןעייטש גָאטרַאפ רעגײזַא 5

 ּפָא קנעוש ךיא ...שטנעמ רעקידעבעל ַא יו רעמ טשינ ךָאד זיא'מ ;"ןענ

 ןיימ ןופ גערב ַא טימ ּפָא ךיז שיוװ ןוא עּפמָאּפ-רעסַאװ רעד ייב םינּפ סָאד

 -בעל ןוא עלדיװָאּפ טימ טיורב סעיצרָאּפ ןייא רעדיוו זנוא טלייט'מ ,דמעה

 טרעװ םענייא ןדעי .*רעסַאװ-ךעינּפפ ןופ םעט ַא טימ ,עװַאק-ץַאזרע עכעל

 ,סרעמַאה ,ןעלדיר : ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא רע עכלעוו רַאפ ,גייצעג טלייטעגוצ

 רעד וצ רימ ןרישרַאמ סעציײלּפ יד ףיוא םילכ יד טימ .סעקיּפ ענרעזייא

 | יי .טעברַא

 ןָאטעג ןוא ןּפיל יד טשיװעגּפָא ,לרוג ןטימ טכַאמעג םולש בָאה ךיא - :

 -- סופוצ רעטעמָאליק עכעלטע .ןרישרַאמ .ןסייהעג רימ טָאה'מ סָאװ ץלַא

 טימ ...ךעלעוויטש עניימ ןבָאה טריטלָאװער ! ןבָארג --- ןבָארג !ןרישרַאמ

 -נָא רימ .רעדעל עפייטש סָאד טָאה ,טלעטשעג בָאה ךיא סָאװ ,טָארט ןדעי

 ןגיוא יד ןסירעג שזַא קיטייוו ןופ רימ טָאה'ס זַא ,סיפ רָאּפ ַא טעילָאזַאמעג

 עניימ ןבירעג קיד'ארומ ןבָאה סיפ יד ןופ סעצינָאה עקיצומש יד .ּפָאק ןוֿפ

 ןענָאלַאב .יד יו סרעכנעּפ עסייוו ,עסיורג ןזָאלבעגנָא ; רעגניפ יד ,סעטַאיּפ

 -- רעצעלק יד יװ ןרָאװעג ןלָאװשעג ןענייז סיפ יד !סעּפע ייז וט ןוא ---

 ..י."סיז ןעבעל סַאד טכַאמ טײברַאק !ןעמ זומ ןטעברַא רעבָא

 ףיוא תונמחר ןבָאה ייז .ךיז עשטומ ךיא יו ןעעז רעטעברַאטימ עניימ

 "טָא ןָאט וצ חוכב טשינ ןיב ךיא זַא ,רעטכעוו םעד טרעלקרעד רענייא ,רימ

 עקַאט זיא רעעזפיוא רעד .תועט ַא סעּפע זיא ָאד זַא :טעברַא ערעווש יד

 זַא ןרעלקפיוא םיא ריבורּפ ךיא .טשינ ָאד טמיטש סעּפע זַא ,טגייצרעביא

 ,עקטָאמ רעדורב ןיימ רָאג ןעמ טָאה טניימעג זַא :"תורצוי; יד ןטיברַאפ טָאהימ
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 רענשזרָאטַאק ַאזַא ייב ךָאנ טרפב -- ןטעברַא וצ גנוי-וצ ןיב ךיא ; ךימ טשינ
 רע :לגניא ַא ךָאנ ןיב ךיא זַא ,טגייצרעביא זיא רעטכעוו רעד .טעברַא
 -נירּפ ןשירעטילימ םעד טיול 1 ןעד עשז-סָאװ ,רימ טימ אקווד טריזיטַאּפמיס
 קנַארק ַא ןיא ּפָאק ןטנוזעג ַא טימ טשינ טכירק ןעמ; זַא ,רעטניזעג זיא ּפיצ
 ןענייז סָאװ ,םינינע ןיא טשינ ךיז שימ !לעּפַאב זיא --- לעפַאב ..."טעב
 ערעדנַא ןלָאז -- סרעטנָאלּפ !ךַאװ ? רעטכעוו .ַא טסיב וד .עגונ .טשינ ריד

 ךיא זַא ןעזעגנייא טָאה רע זַא רעבָא !ריד ןופ ערעסערג ,ןרעטנָאלּפסױא

 ןצעזקעװַא ךיז ןסייהעג רימ רע טָאה ,סיפ יד ףיוא ןייג טשינ ,ךעבענ ,ןעק
 וה .ןעורּפָא ןוא דמַאז ןפיוא

 טושּפ ךיז ךיא םעש ,ןענייוו ליוו ךיא .רעייפ ַא יו רימ ןענערב סיפ יד
 יד ןופ לוויטש יד ןּפעלשרעטנורַא ריבורּפ ךיא .רעטעברַא ערעדנַא יד רַאפ
 -נורַא רימ לָאז'מ זַא ,רעטעברַא יד ןופ ןצעמע ןטעב !טשינ טייג'ס -- סיפ
 ןטעברַא טשינ ןיילַא : ארומ ךיא בָאה -- סיפ יד ןופ לוויטש יד ןעיצרעט
 -רעבירַא ןיוש זיא ,טליפעג ךיא בָאה ,סָאד !ןזָאל טשינ ךיוא םענעי ןוא
 יד ןגָארטוצרעבירַא רעטכייל טרָאפ ךָאד זיא קידנציז .סָאמ יד טּפַאכעג
 "ןירזע אובי ןיאמ, :טכַארט ןוא ןדנואוו עטקַאהעג ןיא ךיא ץיז .םירוסי
 (? ףליה ןיימ ןעמוק טעװ ןענַאװ ןופ)

 פז עסייה טימ לסעק ןסיורג ַא זנוא וצ טריפעגוצ ןעמ טָאה גָאטיײב |
 טלייט רעכוק רעד .לפעל ענרעצליה טימ סעקשוּפ ענעכעלב סיוא טלייטימ
 טימ עיצרָאּפ ַא עקשוּפ רעד ןיא ןָא טסיג ןוא טיורב קיטש ַא ןדעי ןייא
 טיור ןופ םידעפ עסיורג ,עגנַאל םורַא ןעמיווש ּפוז רעד ןיא ,"פוז-עזימעגע
 ..יֹוצ טשינ ךיז ךיא ריר ּפוז רעד וצ רעבָא ,טיורב סָאד ייק ךיא ,שיײלֿפ
 ךיא קנעש ּפוז עיצרַָאּפ ןיימ ,..דמערפ ךָאנ רימ זיא תופרט ןופ םעט רעד
 ןגעוו רעטכעוו םעד טלייצרעד סָאד טָאה רע ,קינרַאשזָאּפ ןטנַאקַאב ַא םעניימ
 ּפוז ןיימ ןופ ןבָאה האנה רע לָאז -- ןפלעה ֹוצ רימ טריבורּפ ןוא עגַאל ןיימ
 רע טקעלַאב "!יַא; :ךיז טעװעקַאמסָאּפ קינרַאשזַאּפ רעד טניירפ ןיימ ,ךיוא
 "!ו היחמ ַא --- שיילפ-ןדרעפ לקיטש קַאמשעג ַא;  ,קידנעבָאילכ ךיז

 ןעוועג-םעוט בָאה ךיא סָאװ ץלַא .ןרעה טפרַאדעג טשינ ךיא בָאה רעמ |
 ,..לַאג רענירג רעד טימ ּפָא קירוצ ךיא ביג ,געט עטצעל יד ןיא

 םעד ןטעברַא טשינ ןוא דמַאז ןפיוא ןציז רימ טסייה רעטכעוו רעד
 ,טלוב טעז'ימ .*עיצַאקַאווע ןיימ רימ ןעניגרַאפ עלַא .ךיוא גָאט; ןבלַאה ןטייווצ
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 -- ןגָאמ םוצ וצ סע ןביירש ייז .ןעמעלַא טימ טשינרָאג ןיוש ןיב ךיא זַא

 .*-ןרָאי יד רימ ןעייגרעד סיפ עניימ זַא ,השעמ ַא ייז לייצרעד יג

 -ףָאלש יד וצ םיוק ךיז ךיא ּפעלשרעד ,טעברַא רעד ךָאנ ,טכַאנרַאפ

 דַאלעמרַאמ טימ טיורב קלח ןיימ ףיוא וליּפַא קידנטרַאװ טשינ ,ןקַארַאב

 -עלק ,(ןורכז ןיא שירפ ץנַאג ךָאנ רימ זיא ּפוז רעד טימ שיילפ-ןדרעפ סָאד)

 סנּפָאקוצ ןיימ ןופ יורטש סָאד ץענַאב ןוא ערַאנ רעד ףיוא ףױרַא ךיא רעט

 .ךיז ךיא ףָארטש *!דלוש ענעגייא ןייד זיא'ס, ,ןרערט ערעטיב עניימ טימ

 טלָאװעג ריד ךיז טָאה קינרַאשזָאּפ ַא ; ןטַאט ַא ןגלָאפ טלָאװעג טשינ טסָאה;

 ! םייח ,טפָארטשעג רעטשרעביוא רעד ריד טָאה סָאד ! עשַאק יד עבָאילכ ? ןייז

 *...!ןָאט הבושת טספרַאד

 טסייר חומ רעד יו ליפ ךיא .םירוסי יד ןגָארטרַאפ טשינ רעמ ןעק ךיא

 ןיימ טעב ןוא ערַאנ רעד ןופ סיפ יד רעטנורַא זָאל ךיא ,ּפָאק ןיא ףיוא רימ

 טניירפ ןיימ .לוויטש יד ןעיצרעטנורַא רימ לָאז רע ,קינרַאשזָאּפ םעד טניירפ

 .טרָא ןופ טשינ ךיז ןריר ייז -- סיפ יד ןופ לוויטש יד ןּפעלש טריבורּפ

 ץעגרע טגרָאב רע .םיכסמ ןיב ךיא .סעװעילָאכ יד ןדיינשוצפיוא זיא הצע ןייז

 טיירפַאב ןדייל טימ ,תורצ טימ .סעװעילָאכ יד ףיוא טנערט ןוא לרעסעמ ַא

 ךעלקיטש יד .רעיירפ ּפָא םעטָא ךיא ןוא "םעלק-לוויטש; םעד ןופ ךימ רע

 .ערַאנ רעד ףיוא ךיז ןבעל ךיא טלַאהַאב לוויטש ענעטינשעצ יד ןופ רעדעל

 ןרעביא שינעסייב ַא ליפרעד ךיא .ףָאלש ןייק טשינ ךימ טמענ סע

 ןיימ ףיוא שינענערב סָאד רעמ ךָאנ טפרַאשרַאפ ךיז ןצַארק סָאד ,רעּפרעק

 עקינייא .סערַאנ ערעייז ףיוא טגיילעצ ןיוש ןגיל רעטעברַאטימ עניימ .בייל

 זיא סָאװ ,קנַאטשעג ַא טימ טפול יד ןָא טליפ "החיפנע רעדעי .ןיוש ןעּפָארכ

 -מיצולּפ ךיז ןגָארטרעד רימ רעטנוא ערַאנ רעד ןופ ...ןגָארטרַאפ וצ טשינ

 ,ררשטש ַא טימ המחלמ ַא טריפ ערַאנ רעד ףיוא ןַאמ רעד .תולוק עקיד

 ןפיוא רָאה יד .*טסַאג וצ; ערַאנ רעד ןיא םיא וצ ןכָארקעגנײרַא ךיז זיא סָאװ

 :ןעשטּפעש ןּפיל עניימ .ןעלדָאנ עקיכעטש יװ ףיוא ךיז רימ ןלעטש ּפָאק

 ןצרַאה ןיא שינעגָאנ ַא םורַא ךימ טּפַאכ סע ...! עװעטַאר ,עמַאמ ,עמַאמ,

 ךיא !ןעמַאמ רעד ךָאנ : ןָאזרעּפ ןייא ךָאנ טפַאשקנעב עכעלגערטרעדמוא ןַא

 !ןסישרעד ךימ ייז ןלָאז ןוא -- ןעמַאמ רעד וצ ,ךיא סילשַאב ,םיהַא ןייג זומ

 ןבעל גנוי ןיימ ןיא טבעלעגכרוד לָאמנייא ןיוש ךיא בָאה ליפעג םעד

 -קערש ַא טבעלעגכרוד בָאה ךיא .877 רָאי ַא ןעוועג טלַא טלָאמעד ןיב ךיא

 טשינ לָאז ךיא עכלעוו ,קנערק ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .רעטניוו ןכעל
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 -קָאק ,טיבנָארב ,ןעלזָאמ ,ןיטַאלרַאקס :טייצ רעד ךרוד טכַאמעגכרוד ןבָאה

 -נַארק-רעטניוװ, עשירעדניק עקירעביא יד ןופ ץוח -- סעקשטַאיניװס ,שויל

 -עש ַא ןעמ טָאה ,גנילירפ ןופ םוקנָא םעד טבעלרעד בָאה ךיא זיב ,"ןטייק

 ,טסואוועג טָאה םָארבזייװ ר"ד .ןײרַא דרע רעד ןיא טגיילעג רימ ןופ ןרענ

 טוג רימ ןעק *עשטַאד, לקיטש ַא זַא ןוא טשינ רימ ןענייז םיריבג ןייק זַא

 ןכָאו עכעלטע ףיוא ןקיש ךימ לָאז ןעמ טילעוּפ'עג רע טָאה .ןעמוק ץינוצ

 ,םייה-רעדניק ןופ רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ קינעקזורד ןייק

 עמערָא יד ןעזרעד ןוא עשטַאד רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו
 ,"סעקינטוירּפ, יד ןופ "דַאירַאנ, ןבלעז םעד ןיא ןָאטעגנָא עלַא ,ךעלרעדניק

 גָאט ןצנַאג ַא ןענַאטשעגּפָא ןיב ךיא ...רעטרעטיצרַאפ ַא ןבילבעג ךיא ןיב

 סעּפע ןעמענ וצ רימ ייב ןטעבעג ךיז ןבָאה רעעזפיוא יד .עלעקניוו ַא ןיא

 טַאהעג בָאה ךיא -- ךעלרעדניק ערעדנַא יד טימ ןליּפש ךיז ,ןיירַא ליומ ןיא

 !םותי ןייק טשינ ןיב ךיא !ןעמַאמ רעד וצ ,םייהַא ליוו ךיא : רעפטנע ןייא

 | ! םייהַא -- ןעמַאמ רעד וצ ליוו ךיא

 ךיז ןוא קַאּפ ןוא קַאה טזָאלעגרעביא ךיא בָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא

 טָאה גָאטרַאפ .ענדָארג ןייק םיהַא --- קינעקזורד ןופ סופוצ טזָאלעגקעװַא
 ףיוא ,םייהַא טכַארבעג ךימ ןוא ןגָאװ ןייז ףיוא ןעמונעגפיוא ןַאמרופ ַא ךימ
 !עשטַאד רעד ףיוא ןטרָאד ןייז טלָאװעג טשינ בָאה ךיא סָאװרַאפ : עגַארפ רעד
 ןיב -- ןעמַאמ רעד ךָאנ טקנעברַאפ ךיז בָאה ךיא :טרעפטנעעג ךיא בָאה
 !ןעגנַאגעג םייהַא ךיא

 ןעמוקעג גנובעלרעביא יד רימ זיא ,ערַאנ רעד ףיוא קידנגיל ,רעטציא
 ךיא ןעוו ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג רימ זיא'ס ביוא .ןעקנַאדעג עניימ ףיוא
 ןָאט ןוא ןריקיזיר טשינ ךיא לָאז סָאװרַאפ -- דניק לציּפ ַא ןעוועג ךָאנ ןיב
 ?"רעקַאנקא רעצנַאג ַא ןיוש ןיב ךיא ןעוו ,טציא עבלעז סָאד

 -ָארכ עטעװערָאהעגנָא יד זיולב ךיז טרעה סע .ליטש זיא קַארַאב ןיא
 רַאש ךיא .רעטעברַא-ןפַאלקש עקידנּפָאלש יד ןופ ןצכערק סָאד ןוא יירעּפ
 עניימ ןופ רעקיטש ענעטינשעצ יד ךיז טימ םענ ,ערַאנ ןיימ ןופ רעטנורַא ךיז
 ,סיפ עטקיטייוועצ עניימ ןופ רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ןוא ,סעצינָאה יד ,לוויטש
 ףיוא "ץורית, ןקיטרַאפ ַא טימ ןסיורד ןיא סױרַא טייהרעליטש ךיא ךירק
 ,..ןירטַאל ןיא ייג ךיא : ןּפיל עניימ

 ץלַא .רעטכעוו יד ןופ רענייק ָאטשינ :םורַא ךיז ךיא קוק ןסיורד ןיא
 םעד ןיא ןיירַא ךיז רַאש ךיא .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןעקנוזרַאפ זיא םורַא
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 סיוא ךיא ריּפש סענורַאּפש יד ךרוד ,לדלעוו םעד וצ ןטסטנעָאנמַא ,ןירטַאל

 ךיז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ךיז ןריטנעירָא וצ רעווש רימ זיא'ס .טנגעג יד

 .י.לדלעוו ןיא ,לכ-םדוק ,ןגירקוצניירַא ךיז סילשַאב ןוא ,ןייג ןזָאל וצ

 לדלעוו םוצ געוו רעד יצ רעכיז ךַאמ ךיא .ןָאנַאק ַא יו טצעז ץרַאה סָאד

 ךיא זָאל ,שפנ ןקידעבעל ןייק קידנעעז טשינ .טכַאװַאב טשינ עקַאט זיא

 ןטניה .ןופ ליוק ַא ךימ טפערט טָא-טָא זַא ,קידנטרַאװרעד ,לדלעוו םוצ ךיז

 ךיז רַאש ךיא ןוא געו םעד רימ טכיײילַאב למיה רעטנרעטשעגסיוא רעד

 | ,ןײרַא לדלעוו ןיא ןירטַאל םעד ןופ דנַאר םייב

 ןענערב סיפ יד ,רימ םורַא טרעוו רערעטסניפ ץלַא ,ייג ךיא רעפיט סָאװ

 עניימ ןיא ןייא ךיז ןדיינש ךעלדנייטש ,ךעלגייווצ עקיציּפש ,רעייפ יו רימ

 ןיא לקיװ ןוא דרע רעד ףיוא רעטנורַא ךיז ץעז ךיא .סיפ עטעדנואוורַאפ

 ךיז .גייווצ םענעכָארבעגּפָא ןַא ףיוא ביוה ךיא .סעצינָאה יד טימ סיפ עניימ

 ןוא רעפיט ץלַא ךיז ךיא ּפעלש ,ןקעטש ַא ףיוא יו םעד ףיוא קידנרַאּפשנָא

 "עג ןבָאה סָאד :סעטַאמש יד ןיא טײקסַאנ ַא ליפ ךיא ,לדלעוו ןיא רעפיט

 יד ןופ סעצינָאה יד ּפָא לקיוו ךיא .סעטַאיּפ יד ףיוא סרעכנעּפ יד טצַאלּפ

 רעמייב יד ןשיווצ ןופ .גייווצ ןפיוא קידנרַאּפשנָא ךיז סעוװרָאב טערט ןוא סיפ

 ףוז רעקידנעייגפיוא רעד ןופ ןלַארטש עטשרע יד ןטכײלוצסיױרַא ןָא ןביוה

 םוצ וצ םוק ךיא .גנוטכיר רעד ןיא זָאל ַא ךיז ךיא ביג תוחוכ עטיײנַאב טימ

 | ,ןייטש ביילב ןוא ײסָאש ַא ןופ דנַאר
 סטכער :ןעמענ וצ .ךיז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,ןסילשַאב ךיא ףרַאד טציא

 ,םונהיג םענעי ןיא קירוצ ןריפ ךימ טעװ גנוטכיר עשלַאפ ַא ? סקניל רעדָא

 ךָאנ זיא לייוורעד .ךעלרעפעג זיא גנַאל-וצ ןטכַארט ןוא ןייטש וצ רעבָא

 גָאט טוג ןעמענ טעוו'ס ןעוו .רעטייוו ןזײרּפש ןעמ ףרַאד ,ךעלרעטסניפ

 ךָאנ ביג ךיא .טנוװָא ןיא זיב לדלעוו ןיא ןטרַאװרעביא ךיא .לעװ ,ךיא ןכער

 וצ יצ ַא ךימ טיג ץרַאה סָאד ןוא --- ײסָאש ןטייז עדייב ןופ קוק ַא לָאמַא

 .סטכער ןייג

 .געוו-יײסָאש .ןבעל ,לדלעוו ןופ דנַאר םייב רעקידעקניה ַא ךיז ּפעלש ךיא

 / ,רעמייב יד ןשיווצ ,דרע רעד וצ ךיז ךיא ףרַאװ ךרָאש ןטסדנימ םייב

 ,ןטעלקיצרָאטָאמ ןופ ןשיור סָאד גנילצולּפ ךיז טגָארטרעד ןרעיוא עניימ וצ

 ןכוז סָאד זַא ןייז לָאז :טרעיוב ּפָאק ןיא ןוא דרע רעד וצ ךיז ףרַאװ ךיא

 ץרַאה סָאד .ייברַאפ ןלייא טיילרעטילימ ייווצ ? ריטרעזעד םעד ,ךימ ןיוש ייז

 י | ...טּפַאנשרעד טשינ ךימ ןבָאה .ייז 1 טרעטַאלפ
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 נה יד ןיא ןייא רעדיוו ייז לקיווװ ךיא .ןרָאי יד רימ ןעייגרעד סיפ יד

 ןייג טשינ רעטייו ןיוש ןעק ךיא ;ןדנואוו יד ןבייר סעטַאמש יד .סעצ

 | .י.דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ךיא יצ ,רעטרינגיזער

 ןדָאלעגנָא רופ עשירעוּפ ַא סױרַא טמיווש ןַאמוט-ןגרָאמירפ םעד ןופ

 ןַא .ךַאילש ןטנַאקַאב טוג ַא ףיוא יו ךיז טּפעלש לדרעפ סָאד ,ץלָאה טימ

 גָאלש ךיא .טנעה יד ןיא סעצייל יד טימ קידנציז טלמירד רעױּפ רעטלַא

 ןיימ ןופ סױרַא ךירק ךיא .ןייא לעטש ךיא 1 ןריקיזיר :העד רעד טימ ךיז

 ,ףיוא ךיז טּפַאכ רע .טרָאפ רע ןיהואוו רעיוּפ םעד גערפ ןוא שינעטלעהַאב

 טגנירּפש ץרַאה ןיימ .קילב ַא טימ ּפָא ךימ טסעמ ןוא ,לדרעפ סָאד ּפָא טלעטש

 וצ טרָאפ רע זַא ,רימ טרעפטנע רע ןעוו ,החמש רַאפ סױרַא טשינ רועיש

 ! םייהַא געוו ןפיוא -- רשיה-ךרד ןפיוא ָאי ךָאד ךיא ןיב .טָאטשרעּפ

 "ולבעצ עניימ םיא זייוו ;"היה אלש השעמ, ַא רעױּפ םעד לייצרעד ךיא

 ךימ טעװ רע ביוא תועבגו-םירה וצ םיא גָאז ; ךעלסיפ .ענעלָאװשעג ,עטקיט

 זיב שטָאכ רעדָא ,אפוג טָאטש ןיא -- ןַאמעינ טייז רענעי ףיוא ןלעטשוצ

 ןרַאפ ןטליגּפָא םיא טעװ עטַאט ןיימ זַא ,םיא רעכיזרַאפ ךיא .טָאטשרעפ

 ץלָאה עלעגעוו סָאד ןפױקּפָא םיא ייב טעוװ ןיילַא רע .םײהַא ךימ ןעגנערב

 טקוק ,סיוא ךימ טרעה רעױּפ רעד .ןלעטש טעװ רע סָאװ חקמ ַא רַאפ ןוא

 ((ףױרַא ךירק) *!יַאזעילווק :גָאז ַא טיג ןוא ןגיוא יד ןיא קיטליגכיילג רימ

 רעױּפ רעד .םיא ןבעל ןגָאװ ןפיוא ףױרַא ּפָאה ןוא ןטעב טשינ ךיז זָאל ךיא

 טָאטש ןיא ןּפעלש ךיז טמענ לדרעפ סָאד ןוא ןּפיל יד טימ עקשטָאמס ַא טיג

 ךיז קידנזָאלרַאפ ,ןעלמירד םוצ ןעמונעג רעדיוו ךיז טָאה רעיוּפ רעד .ןירַא

 .געוו םעד ןפערט ןיוש טעװ רע זַא ,לדרעפ ןפיוא ןצנַאגניא

 רעבָא --- ןיליפת ןָא עקַאט .טנרָאפ ןופ ןענװַאד וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 טינ ךָאנ ךיא בָאה ןגרָאמירפ םעד זיב הווצמ-רב ןיימ ןופ .טשינרָאג יו רעסעב

 זיא ,טסיירטעג ךיז ךיא בָאה ,טנייה .ןיליפת ןגייל וצ גָאט ןייא ןייק טלעפרַאפ

 טנווַאדעגּפָא .ןייז לחומ םלוע-לש-ונובר רעד רימ טעוװ ,"קחדה-תעש; ַא ךָאד

 -רעד .קידנציז ןגָאז וצ ןעוועג ריתמ ךיז ךיא בָאה "הרשע-הנומש; יד .תירחש

 טימ טנװַאדעג לרופ ןפיוא קידנציז ןגרָאמירפ םענעי ךיא בָאה רעבָא רַאפ

 טביולעג בָאה ךיא ,ןלָאװקעגנָא רימ ןופ טלָאװ עטַאט רעד זַא ,תוררועתה ַאזַא

 ,ךימ טזייוװַאב רע סָאװ ,דסח ןסיורג םעד רַאפ ןטשרעביוא םעד טקנַאדעג ןוא

 -קחצי ןופ "רעכעה ךָאנ טשינ ביוא; טנעיילעג טַאהעג ןיוש בָאה ךיא

 ;גנולייצרעד עשידיסח יד ןעקנַאדעג יד ףיוא רימ טמוק סע .ץרּפ שובייל
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 רעד .ןייז ןעק ואוו .ןרעו םלענ יבר רעוװָארימענ רעד טגעלפ טייצ-תוחילס

 קַאװטיל ַא זיב !למיה ןיא םתסה-ןמ .ט'שודיח'עג ךיז ןדיא ןבָאה --- ? יבר

 ךיז טלעטשרַאפ ,טכַאנײב טייצ-תוחילס :ונייהד .ןינע םעד סיוא טשרָאּפ

 ףיוא סע טגנערב ןוא ,לדלעוו ַא ןיא ץלָאה ןָא טקַאה ,רעױּפ ַא רַאפ קידצ רעד

 םעד ריא רַאפ ןייא טצײה רע .הנמלַא רעקנַארק ,רעמערָא ןַא וצ סעציילּפ יד

 ןפיוא רימ ןבעל רעיױּפ רעד זַא ,ןייז סע לָאז .תוחילס ייברעד טגָאז ןוא ןוויוא

 -גקוקנָא רעבָא .קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק--- ? קידצ רעטלעטשרַאפ ַא זיא ןגָאװ

 טלפייווצעג קרַאטש ךיא בָאה ,עגימרעס ןייז ןיא רעױּפ ןקידנעלמירד םעד קיד

 ...ןפָאלשעגנייא ךיא ןיב שינעלסיירט ןוא טייקדימ ןופ .םעד ןיא

 א

 קוק ןוא ןגיוא יד בייר ,ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא .ךימ טעקרָאט רעיוּפ רעד

 ענלָאדָאּפ יד ןעקרעד ךיא .ךימ רע טגערפ --- (? ןיהואוו) *? ַאדוק; .םורַא ךיז

 .טקנוּפ ןטסכעלרעפעג םעד ןעמוקעגרעביא .קירב טייז ןטייווצ ןפיוא ,סַאג

 ךיז ןעמ טלָאװ .,ןטייז עדייב ןופ טכַאװַאב זיא ןַאמעינ ןרעביא קירב רעד

 טשינ ךיז ךיא טלָאװ ,רעשמ ךיז ךיא ןיב ,ןפָאלטנַא ןיב ךיא זַא טּפַאכעג ןיוש

 וצ ױזַא יו רעױּפ םעד ןָא זייוו ךיא .,גנירג ױזַא טָאטש ןיא ןגָארקעגנײרַא

 | ,ףיוה ןיא ןיקצולַאז ייב ,עציורט ףיוא םייה רעזנוא וצ ןְרָאפ

 ַא ךָאנ ךימ טעז יז זַא ןגיוא עריא טביױלגעג טשינ טָאה עמַאמ יד

 "נוז ןיימ !עקמייח ןיימ -- :טשוקעג ןוא טקירדעג ךימ טָאה יז .ןקידעבעל

 ןיא טעברַא רעד ייב ןעועג ןיוש ןענייז עקטָאמ ןוא עטַאט רעד !עלעד

 -עגּפָא ךיוא ןוא טקידירפַאב ןייפ רעייז רעױּפ םעד טָאה עמַאמ יד ,לָאטיּפש

 ןרָאפעגקעװַא זיא רעיוּפ רעד ..ץלָאה טימ עלעגעוו עצנַאג סָאד םיא ייב טפיוק

 םיא טָאה סָאװ ,"ןוז סטָאג/ ןייז קידנביול ןוא קידנעקנַאד ,רעכעלקילג ַא

 .ךַאילש ןפיוא םיא וצ טקישעגרעטנוא ךימ ןוא סנ ַאזַא ןזיוװַאב

 טָא-טָא יוװ ,טזָאלעגּפָא טשינ ךימ ,רימ ןָא טרעמַאלקעג ךיז טָאה ע'לחר

 ַא רַאפ סָאװ ,טסואוורעד טשרע ךיז בָאה ךיא ,קעװַא רעדיוו ךימ ןעמ טמענ

 ןעמ זַא טסואורעד ךיז טָאה'מ ןעוו ,טָאטש ןיא ןרָאװעג זיא'ס שינעלמוט

 רעייטשרָאפ ,טניירפ ענייז ןוא עקייש .טעברַא-גנַאװצ ףיוא טּפַאכרַאפ ךימ טָאה

 רַאפ ןייז לדתשמ ךיז ןפָאלעג דלַאב ןענייז ,רעטסעקרָא םענרַאשזָאּפ םעד ןופ

 ןרינעוורעטניא וצ רימ רַאפ טגָאזעגוצ טָאה'מ .תועט םעד ןזייוופיוא ,רימ

 !ָאד זיא רבד-לעב רעד .,אוביו --- לָאמַאטימ
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 טשינ רועיש יז זיא ,סיפ עניימ ףיוא קוק ַא טּפַאכעג טָאה עמַאמ יד ןעוו

 עמַאמ יד .ןשַאװעגמורַא טוג ךיז ךיא בָאה בוטש ןיא ,תושלח ןיא ןלַאפעגקעװַא

 עסייו טימ ןדנובעגמורַא ייז ןוא סיפ יד לסיבַא ןשַאװעגמורַא רימ טָאה

 ַא סנטַאט םעד ןָאטעגנָא בָאה ךיא .ךעלייל ןסירעצ ,טלַא ןַא ןופ סעטַאמש

 ט'הצע'עג טָאה הנכש ַא .ןריובעג-יינ יו טליפעג ךיז ןוא ןשָאלַאק עטלַא רָאּפ

 לָאטיּפש ןיא ןייג ןוא סיפ יד ןזָאלרַאפ טשינ רעסעב לָאז ךיא זַא ,ןעמַאמ רעד

 ,םעד וצ ןָאט סעּפע םיריױטקָאד יד ןלעװ ןטרָאד .טעברַא עטַאט רעד ואוו
 -טימ עמַאמ יד רימ טָאה ,ןיהַא ןזָאלנײרַא ךימ לָאז'מ זַא ,דיירסיוא ןַא רַאֿפ
 לָאז סע ידכ ,ןעקטָאמ טימ ןטַאט םעד רַאפ גרַאװנסע עלעקעּפ ַא ןבעגעג

 ,ןטַאט םעד ןסע יבקַאי גָארט ךיא זַא ,ןסייה

 ףיוא לָאטיּפש םעד וצ ןרַאש ןעמונעג ךיז ךיא בָאה גרַאב ס'עקצולס טימ =

 זיא ןטסיליוויצ רַאפ ,ךַאװ עשירעטילימ ַא טייטש רעיוט םעד ייב .טלעוו-יינ

 עלעקעּפ סָאד ןַאמכַאװ םעד זייו ךיא .ןטָאברַאפ גנערטש גנַאגנירַא רעד

 ,ןײרַא ךימ רע טזָאל ."תוחילשא ןיימ םיא רעלקרעד ןוא

 רעריקורב הרבח ואוו ,ןסיוו דלַאב רימ טזָאל סרעמַאה יד ןופ ןּפַאלק סָאד
 ,רעטרעוװילגרַאפ ַא יו טביילב ןוא ךימ טעזרעד עטַאט רעד .ךיז ןעניפעג

 יד ןפרַאװ הרבח .ןשוק וצ ךימ ךיז טמעש ןוא ךיז וצ ךימ טשטעווק עקטָאמ
 .גנובעלרעביא ןיימ ןופ ייז לייצרעד ךיא .םורַא ךימ ןעלגניר ןוא טעברַא

 .ןעניוטש ןוא סעצײלֿפ יד טימ ןשטעווק יז

 לָאז יז זַא ,רעטסעװש-ןקנַארק יד ןופ רענייא ןטעבעג טָאה עטַאט רעד = |
 -ןקנַארק יד .שטשַאמ לסיבַא טימ סיפ יד ןרימשַאב רימ ןוא ןייז טוג ױזַא
 יז ,לָאטיּפש ןופ "דחוימ-רדחק ַא ןיא ןעמונעגניירַא ךימ טָאה רעטסעווש
 טרעװ סע ןוא סיפ עניימ ןָא טקוק יז .סעטַאמש יד ןעלקיװּפָא רימ טסייה
 טזייוץס יװ ,ּפָאק םייב ןָא שזַא ךיז טּפַאכ יז ,ןגיוא יד רַאפ רעטסניפ ריא
 יז .קיטקַארּפ רעצנַאג ריא ןיא טנידַאב טשינ סיפ עכלעזַא יז טָאה סיוא
 טימ עיצקעפניזיד לסיב שביה ַא ןירַא טסיג ,רעסַאװ טימ לסיש ַא טגנערב
 ַא טנערב סע -- לסיש ןיא סיפ יד ןײרַא לעטש ךיא .לָאברַאק ןופ חיר ַא
 ךיא םעש ,דלַאװעג ןעיירש רעדָא ,ןענייוו .ןייצ יד עמישטשרַאפ ךיא ! רעייפ
 שטָאכ טייהנגעלעג ַא יאדװַא רימ יז טיג סָאד ,ןילַא ךימ טזָאל יז ,טושּפ ךיז
 רע .טַאלַאכ ןסייו ַא ןיא ןַאמ ַא טימ קירוצ טמוק יז .. .ןצכערקוצרעטנוא
 סיורג ןוא גנורעדנואוורַאפ סיוא טקירד םינּפ ןייז ןוא סיפ עניימ טכַארטַאב
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 ןייא ךיא בָאה *!ןעשעג סָאד זיא ױזַא יוװק :עגַארּפ ןייז ףיוא .תונמחר

 ..."!ןבירעגנָא ךיז !ננע !לוויטש יד; :הבושת

 טימ ךרוד ךיז טדער ,סיוועג רָאטקָאד ַא ,טַאלַאכ ןסייוו ןיא ןַאמ רעד

 וצ ךיז טמענ רע ןוא לרעש ַא וצ םיא טגנערב יז ,רעטסעווש-ןקנַארק רעד

 ,סרעכנעּפ יד ןופ טיוה רעקיטש עקידנעגנעה יד םורַא טרעש רע .טעברַא רעד

 ,ןריטסעטָארּפ רעבָא .םירוסי ןופ טלעװ רענעי ןופ ןעבָאב רעד שזַא עז ךיא

 ...!םייח טשינ !ךיא טשינ ...טרָא סָאד ןפָארטעג -- ןענייוו

 ךָאנרעד ,דָאי טימ טשרעוצ ,ןדנואוו יד טרימשַאב רעטסעוװש-ןקנַארק יד

 טימ סיפ עדייב עניימ טרישזַאדנַאברַאפ יז ,טליק סָאװ שטשַאמ ַאזַא טימ

 -- ןיײגוצמורַא רעקינייו סָאװ :ןָא רימ טגָאז ןוא ןשזַאדנַאב עטיירב ,עגנַאל

 טָאה רעטסעוושןקנַארק יד ןענַאװ ןופ !גנַאג ַא רימ גלָאפ .ןגיל רעדָא ןציז

 טשינ ךיא בָאה ,קירעגנוה-טיוט עיצַארעּפָא רעד ךָאנ ןיב ךיא זַא ,טסואוועג

 טרימשַאב ,טיורב-"הלח עסייוו קיטש ַא ןגָארטעגוצ רימ טָאה יז .טגערפעג

 יװ ןעז יז טעװ ,ןגרָאמ ןעמוק ןסייהעג רימ ןוא ,ןביוא ןופ דַאלעמרַאמ טימ

 ןוא ןשטַאל-לָאטיּפש עטלַא רָאּפ ַא רימ רַאפ טכוזעגסיוא טָאה יז .טלַאה ךיא

 ןעזרעד ךימ ןבָאה הרבח .ןסיורד ןיא ןכירקוצסױרַא ןפלָאהעג רימ טָאה

 ,םמותשנ ןבילבעג ייז ןענייז ,סיפ יד ףיוא ?סעשטנעבַארַאט, עסייוו ייווצ יד טימ

 ןיב ךיא ןטַאט םעד טימ ט'הנעט'עגנייא סעּפע טָאה רעטסעװש-ןקנַארק יד

 .ןייג םייהַא ןעמַאזוצ לָאז'מ ,טנוװָא ןזיב טרַאװעג ןוא דמַאז עּפוק ַא ףיוא ןסעזעג

 ןרעױדַאב ןיימ וצ ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא גנוטַארַאב רעצרוק ַא ךָאנ

 ןעוו ,ןכוז ןעמוק רעכיז ךימ טעװ "עקעי; רעד : םייהַא ךימ ןעמענ וצ טשינ

 רעטנעָאנ ַא רערעזנוא ....טייצ יד ןעוועגסיוא ןיב ךיא זַא ,ןּפַאכ ךיז טעוו'מ

 ןיא טניואוו רע ,םײהַא ךיז וצ ןעמענ וצ ךימ טריטנולָאװ ,עקבואר ,בורק

 -סיוא יד ...גָאט ןקיטכענ םעד ןכוז שטייד רעד ןעק ןטרָאד ןוא ,עקיזדרוי

 רעד ןיא ןכוז ךימ ןעמוקעג עקַאט זיא "עקעיג רעד ,טמיטשעג טָאה גנונעכער

 ךימ ךוז ."עדי-אלכ? טכַאמעג ךיז ןבָאה עלַא ,טנװָא ןבלעז םעד ךָאנ םייה

 ..יןיירַא רעסַאװ ןיא יו ,ןדנואוושרַאפ ןיב ךיא -- ןגרָאמ ךימ ךוז ,טנייה

 ךיז ךיא בָאה ,עקיזדרוי ןיא ,בוטש ןיא ןעקבואר ייב געט עטשרע יד

 "גנַאל ןופ טעשטומעג ךיז ןוא ןגעלעג ךיא ןיב ,טרָא ןופ ןריר טנעקעג טשינ

 רעמָאט :טַאהעג ארומ ןעמ טָאה ,טיזיוו ַא טימ רימ וצ ןעמוק וצ .טייקילייוו

 עמַאמ יד .ןירַא עקטסַאּפ ןיא קירוצ ךימ טּפַאכ ןעמ ןוא ,ךָאנ רעוו טייג

 ךיא ןיב -- ךעלכיב עניימ ןופ רָאּפ ַא ןעקבואר טימ טקישעגרעטנורַא טָאה
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 עצנַאג ןגילּפָא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש בָאה ךיא ןעוו .טנעיילעג ןוא ןגעלעג
 ךיז טימ ןעמונעגטימ עקבואר ךימ טָאה ,עקיזדרוי ןיא ןיילַא רענייא געט
 ,טעברַא רעד וצ ףױה-לָאטיּפש ןיא

 ןפיוא ,טנגעג רענעי ןופ חטש ןסיורג ַא ןעמונרַאפ טָאה לָאטיּפש רעד
 רַאפ סעדייבעג טַאהעג טָאה גנולײטּפָא רעדעי .םלוע-תיב םעיינ םעד וצ געוו
 ןופ עטעדנואוורַאפ ןיהַא טכַארבעג ךיוא טָאה'מ .ןטייקנַארק ענעדישרַאפ
 "עוו יד רַאפ ,סעדייבעג עטרילָאזיא ןעוועג ךיוא ןענייז ןטרָאד .ןטנָארפ יד
 געט עצנַאג טכַארברַאפ ךיא בָאה ףױה-לָאטיּפש ןפיוא .ץתאלוח עשירענ
 ךיא זַא ,ןסיוו "עקעיע לָאז ןענַאװ ןופ ."ןָאטעג יירק ַא טשינ טָאה ןָאה; ַא ןוא
 ., ,"ףנילמע עטסעב יד ןעוועג סָאד זיא רימ רַאפ 1 זָאנ ןייז רעטנוא ךיז טלַאהַאב
 רימ טפוטש ןוא סיפ יד רעביא רימ טרישזַאדנַאב רעטסעוװש-ןקנַארק ןיימ
 ךיז זָאל ךיא .וצ ךימ טעז יז ןוא ךלימ זָאלג ַא ,רעטוּפ טימ עקלוב ַא רעטנוא
 ...עשטַאד ַא ףיוא יוװ ,ןייגליואוו

 טליוו'ס ,גנילירפ זיא'ס .תורּפכ ףיוא טשרע סע גוט ? טוג ןיוש ךָאד זיא
 וצ ןייג ,רָאכ ןופ ,הבישי רעד ןופ םירבח עניימ טימ ןעמַאזוצ ןציז רימ ךיז
 ַא טימ רָאג ץיז ךיא ןוא ,רעטסעקרָא םענרַאשזָאּפ םעד ןופ סעיציטעּפער יד
 ןוא ,געט יד ךרוד לָאטיּפש ןשירעטילימ ַא ןיא סיפ עטרישזַאדנַאברַאפ רָאּפ
 ? ךימ רַאפ קסע ןַא סָאד זיא ,עקיזדרוי ןיא רָאג ךיא גנערברַאפ ןטנװָא עניימ
 ?ןדלוד שטנעמ ַא סע ןעק גנַאל יוװ ? יתמ דע

 ןוא ןטלַאהנייא טשינ רעמ ןיוש ךיז ךיא ןעק ירפ רעד ןיא תבש ַא ןיא
 ,"םדָא-ייח; ןסיורג ןיא ןענוװַאד ןעמוק ןוא ןטַאט םעד ןשַאררעביא וצ סילשַאב
 --- עציורט זיב עקיזדרוי ןופ גרַאב ןפיוא ןכָארקעגפױרַא ןיב ךיא זיב ,אלימ
 ...יגיס-רה ןפיוא ןרעטעלקוצפיורַא רעקינייו וניבר השמ טרעיודעג סָאה
 ,ןכָארקרעד זיא סע יװ ןיב ךיא רעבָא

 ,טקעמשעג טשינרָאג לָאמ סָאד ןטַאט םעד טָאה ןיירַא לוש ןיא ןעמוק ןיימ
 ןיב ךיא זַא רעבָא .בוטש ןיא ןכוז ןעמוקעג טשינ רעמ ךימ זיא ןעמ שטָאכ
 ןעמערַאװ ַא רָאג ןגָארקעג ךיא בָאה ?םדָא-ייחא ןיא ...ךַאמ ייג --- ָאד ןוש
 עג בָאה ךיא :"הילע; ןַא טימ ןעועג דבכמ ךימ טָאה ןעמ ,םינּפ-תלבק
 ,הרושכ זיא ץלַא ןוא ?למוג, טשטנעב

 ,געוו ןרעביא ,בוטש ןיא ןיירַא טשינ ךיז ןעמ טּפַאכ יו --- ןענװַאד ןכָאנ
 -ןײרַא עקַאט ןוא ? ןע'לחר ןָאט שוק ַא 1 "תבש-טונא ַא ןעמַאמ רעד ןגָאז וצ
 !טעטילַאיצעּפס ַא ס'עמַאמ רעד -- טנלָאשט ןקיד'תבש לרעלעט ַא ןפרַאװ
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 ןופ רעיוט ןיא ןײרַא ןעייג רימ ןוא סַאג-עציורט יד רעבירַא ןעייג רימ

 טייטש ,ןשבה:-ךלמ-גוע יוװ ךיוה ,רַאדנַאשז ַא ...!ַאהַא -- ףיוה רעזנוא

 ךיא ןוא -- לטנעה םייב ןָא-ּפַאכ ַא ךימ רע טיג סעינָאמערעצ ןָא .טעײטרַאפ

 ...לסעפ ןיא ןיוש ןיב

 וצ דער .ךיז ןטעב סי'נטַאט םעד ,ןגָאלק ס'עמַאמ רעד טשינ טפלעה'ס

 !ןריטסערַא ךימ זומ רע !לעפַאב זיא לעפַאב !טנַאװ רעד וצ דער ןוא םיא

 : השוב ןופ טמַאלפ םינּפ ןיימ .ןלוש יד ןופ טייג םלוע רעד ,תבש זיא'ס

 ס'ארוק-לעב םעד רתלא 'ר ,ךימ ןוא --- תבש-דובכל ריצַאּפש ַא ןּפַאכ ןדיא

 ךרוד ,עציורט ןופ רַאדנַאשז ַא טריפ ,סיפ עטרישזַאדנַאברַאפ טימ ,עלעדנוז

 רעד ...ןײרַא ?אידג-דחפ ןיא -- קָאלואערעּפ-ינמערויט ךרוד ,ענרָאבָאס

 ,סיפ עניימ טימ ןטלַאהֿכָאנ טשינ םיא ןעק ךיא זַא ,רעבָא טייטשרַאפ רַאדנַאשז

 ןיוש ךיא לעװ לָאמ סָאד זַא ,רעכיז זיא רע .ןטניה ןופ ןּפעלש ךיז ךימ רע טזָאל

 | ...ןריטרעזעד טשינ

 : לָאמ ןייא זיולב ןעוועג ךיא ןיב ,עמרוט רענדָארג רעד ןיא ,קינייװעניא

 ןקישּפָא ןרַאפ ,ןעלוולעוו רעדורב ןיימ טימ (גנואעז) *עינַאדיװס, רעד ףיוא

 רעטציא .טסָאּפערק רעגרובלסילש ןיא ,עגרָאטַאק ףיוא ּפַאטע םעד טימ םיא

 .י.!ריטרעזעד ַא -- טנַאטסערַא רעד ךיא ןיב לָאמ סָאד .ןיהַא ךימ ןעמ טריפ

 ןסירגַאב ,ףיה-עמרוט ןפיוא םורַא ךיז ןעיירד סָאװ ,עטריטסערַא יד

 ,שיסור ףיוא ןפורסיוא ןובשח ןיימ ףיוא ןלַאפ סע .ךעלטרעוו-ךעטש טימ ךימ

 : שידיא ףיוא ךיוא ןוא שילױּפ

 ַא .., ! קיניָאבַאר םעד ,ןָא רָאנ םיא טקוק ...!טכעה רעשירפ ַא --

 ...סיפ יד ףיוא טגָארט רע סָאװ ,סעקטַאג עסייוו יד ןָא טקוק ...!טנַארפ

 "רעד טָאה רע .י.טידנַאב רע'תמא רעד ...ןעגנעה !םיא ןעמ טעװ ןסיש

 | .יי!עצינוװָאבויל ןייז ,ןיינ --- בייוו ןייז טע'גרה

 ךימ טמענ רענעי .רעטכעוו-עמרוט ַא וצ רעביא ךימ טיג רַאדנַאשז רעד

 ץעז ַא טיג ,לרעמעק ַא ןיא עטַאמש ַא יו ןיירַא ךימ טפרַאװ ,רענלָאק םייב ןָא

 : ...םלענ טרעוו ןוא -- ריט רענרעזייא רעד טימ רימ רעטניה

 ענרעזייא סָאד .קידייל ןצנַאגניא זיא לרעמעק סָאד :םורַא ךיז קוק ךיא

 טימ טרימשרַאפ ןענייז טנעװ יד .טנַאװ רעד וצ טפיורשעגוצ זיא לטעב

 לקניוו ַא ןיא .ןעגנונעכייצ ןוא ןקורדסיוא עקיצומש טימ ,ןעגנוזָאל ,ןעמענ

 ןופ ןייש עכַאװש סָאד ."לַאנירא רענעקנוטשרַאפ ַא טייטש ,ריט רעד ןבעל

 רעד ןבעל לרעטסנעפ טעװעטַארגרַאפ ,ןיילק ַא ןופ ןירַא טכייל טכיל"גָאט
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 "נורַא ךיז זָאל ךיא .ןגייל וצ ךיז ואוו ןוא ןצעז וצ ךיז ואוו ָאטשינ .עילעטס

 רעד ןָא ּפָאק ןטימ ןָא ךיז רַאּפש ןוא ליד םענעטנעמעצ םעד ףיוא רעט

 "ךַאװ םעד ןופ טלַאטשעג סָאד ןגיוא עניימ רַאפ סױרַא טבעווש'ס .טנַאװ

 ,גנונערָאװ ןייז .טעברַא-גנַאװצ ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ תעב ,רעטסיימ

 טגנילק *...!ןסיש ...ןריטרעזעד, :זנוא ףיוא רעװלָאװער םעד קידנליצ

 ןעיירשעג יד .רימ רעביא ןענַאטשעג טלָאװ רע יװ ,ןרעיוא יד ןיא ּפָא רימ

 ןעקנַאדעג עניימ וצ ןפלָאהעגוצ ןבָאה ,ןעמוקנָא ןיימ ייב ףיוה-עמרוט ןפיוא

 | ,..ףוס ןיימ טמוק רעטציא זַא

 ךיא ןיב ,תונויער עכעלקערש ןיא טפיטרַאפ דרע רעד ףיוא קידנציז

 טסיש'מ !ןסיש ךימ טריפ'מ .ךימ ןגלָאפרַאפ ןרַאמשָאק עזייב ,ןפָאלשעגנייא

 ַא ןוא קערש-טיוט ןיא ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא ...!ןסָאשעג ךימ טָאה'מ ! ךימ

 ... ךימ טסיגַאב סייווש רעטלַאק

 ךיז ביג ךיא ,לרעמעק ןיימ ןופ ריט רענרעזייא רעד ייב ךיז טעקרַָאּפ'מ

 טיירש רעטכעוו רעד ,ןטסגרע ןפיוא טיירג -- דרע רעד ןופ ףיוא-ביוה ַא

 -ּפעש ןּפיל עניימ ןוא עקניטָאק ַא יו ךָאנ םיא ייג ךיא ! סוָארעה; + רימ וצ

 ,"יודיוו, ןעשט

 רע ,רַאדנַאשז רעײנילגָאּפש ַא רעביא טציא ךימ טמענ ףיוה ןפיוא

 ךיז ּפעלש ךיא ,יירפ רעד ףיוא קירוצ רעיוט-ףיוה םעד ךרוד ךימ טריפ

 םענייא ייב .סַאג-ענרָאבָאס וצ ,קָאלואערעּפ יקסנעליוו ךרוד ךָאנ םיא ךָאנ

 רעד .ףיוה ןיא ןיירַא ןעייג רימ .ּפָא ךיז רימ ןלעטש רעזייה-טַאװירּפ יד ןופ

 ןעייג רימ ןוא טנפע טַאדלָאס רעשטייד ַא .לקעלג-ריט סָאד טשטעווק רַאדנַאשז

 .קעװַא טייג ןוא רעביא ךימ טזָאל רַאדנַאשז רעד .ןײרַא

 עניימ .ךיא ייטש -- ארומ ךיא בָאה ןצעז ךיז .טרַאװ ןוא ייטש ךיא

 רעטייווצ רעד ףיוא סופ ןייא ןופ עקּפָאה ךיא ...ןרעה ךיז ןזָאל סיפ עקנַארק

 קירעגנוה ,טשינ ךיז טזייו רענייק -- ?"הנוע ןיאו לוק ןיא; ,ייטש ךיא ןוא

 ,טַאהעג טשינרָאג ליומ ןיימ ןיא גָאט ןצנַאג ַא ,שזַא שלח ךיא זַא ,ךיא ןיב

 לָאז ךיא ;קנואוו ַא רימ וצ טיג רע .רענידַאב רעד קירוצ טמוק ךעלדנע

 ךימ טזָאל ,טעניבַאק ןקיטרַאסיורג ַא ןיא ןיירַא ךימ טריפ רע .ןײגכָאנ םיא

 עקינייא ךָאנ .ןייטש רעדיוװ ןיוש ביילב ךיא ,סױרַא טייג ןוא ןילַא רעדיוו

 רעקיסקואוולטימ ַא םינּפ-לא-םינּפ רימ טמוק סע ןוא ריט ַא ךיז טנפע ןטונימ

 עצנַאג יד .גנַאר-רָאיַאמ ןופ גנונעכיײצּפָא ןַא םרָאפינוא ןייז ףיוא .ןַאמרעטילימ

 טימ טריצַאב זיא רידנומ ןקידנעקסַאילב ןייז ןופ טסורב ןפיוא טייז עקניל
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 ןייז ףיוא לקָאנָאמ ַא טימ ,טריזַאר-טַאלג ּפָאק ןייז ןוא םינּפ ןייז .ןלַאדעמ

  ,גיוא קניל

 ,ריע"ןב ןיימ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא רעטעּפש ןרָאי טימ זיא רימ ןעוו)

 עכלעוו ןיא ןעמליפ רענַאקירעמַא יד ןיא ,שטַאק טרוק רעלטסניק םעד

 דימת רימ רע טָאה ,טיילרעטילימ עשיצַאנ יד בור סָאד טליּפשעג טָאה רע

 עקירעמַא ןיא ןברָאטשעג זיא שטַאק .ענדָארג ןיא רָאיַאמ םעד ןיא טנָאמרעד

 ייווצ טימ ,שטַאק ַאמָאר ןירעליּפשיױש יד --- יורפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה ןוא

 - שינרָאפילַאק ,דואווילָאה ןיא טציא ךיז ןעניפעג ייז .גניליווצ ַא -- ןיז

 -ביירש םייב ךיז טצעז רע .ףרַאש ןוא גנַאל רימ ףיוא טקוק רָאיַאמ רעד

 -רַאפ עניימ ףיוא ןלַאפ ןקילב ענייז ,ןריּפַאּפ עסיוועג טרעטעלב ןוא שיט

 ןכייצ ַא רימ טיג ןוא שיט-ביירש ןופ ףיוא ךיז טביוה רע .סיפ עטרישזַאדנַאב

 שזַאדנַאב ןפיוא רימ טזייו רע .לוטש ַא ףיוא ןצעז וצ ךיז טנַאה רעד טימ

 סיוא ךיא גלָאפ םוטּפַאר .ןעלקיוװּפָא סע לָאז ךיא זַא ,ןרעהוצנָא רימ טיג ןוא

 ,ּפָאק ןטימ טיירד ןוא לסיפ ןלָאװשעג ןיימ ןָא-טקוק רָאיַאמ רעד .לעפַאב ןייז

 ַא טימ ןגיױא יד טימ סע טעז רע זַא ,טביולגעג טשינ ךיז טלָאװ רע יו

 "נַאב םעד קירוצ ןעלקיװרַאפ לָאז ךיא זַא ,ןייטשרַאפ וצ רימ רע טיג גנוגעוװַאב

 סױרַא טמענ ,שיט-ביירש םוצ וצ טייג רע .בַארקש םעד ןָאטנָא ןוא שזַאד

 רימ סע טגנַאלרעד ןוא דַאלָאקָאש טימ לטערב ץנַאג ַא לטסעק-שיט ַא ןופ

 ןעמענ וצ רעבָא ; טשינ ךיא גַאװ ,הנתמ יד ןעמענוצנָא טשינ .ןירַא טנַאה ןיא

 .טשינ ךיוא --- ןיירַא ליומ ןיא סע

 ןירַא רעדיװ טקוק רע .שיט-ביירש םייב קירוצ ךיז טצעז רָאיַאמ רעד

 ; טגערפ ןוא ןריּפַאּפ יד ןיא

 רימ סע טלָאװ רע יו ,ךיא ײטשרַאפ עגַארפ יד --- ?וטסיב טלַא יוװ ---

 | .שידיא ףיוא טגערפעג

 טשרע ךיא ןיב סָאד -- .שירעמשטייד ףיוא ךיא רעפטנע -- ערַאי 12 --

 .* . ןרָאװעג

 : ? טעברַא-גנַאװצ וצ ןעמונעג ךיד רעמ טָאה םורָאװ --

 ןַא ,תועט ַא ךרוד -- רעיירפ לסיבַא ןיוש ךיז ךיא ליפ --- ? םורָאװ --

 לייצרעד ךיא .טרָאװ שישטייד עטנַאקַאב סָאד ןיירַא ךיא ףרַאװ --- םוטריא

 .עקטָאמ רעדורב ןיימ רָאג ןעמ טָאה טניימעג זַא ,ןפוא ןיימ ףיוא םיא

 .טרעפטנערַאפ .דלַאב םיא ךיא בָאה -- ןטַאט ןטימ לָאטיּפש ןיא טעברַא רע
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 ףיוא ,סיפ עניימ ףיוא ןָא רע טזייוו -- ...יד טימ ןעשעג טזיא סַאװ --
 :רעפטנע ןקיטרַאפ ןיימ םיא ךיא גנַאלרעד םעד

 ...ןבירעגנָא ,לוויטש יד --

 ? טכַאמעג ןשזַאדנַאב יד טָאה רעוו --

 רעבָא .רעטסעווש-ןקנַארק רעביל רעד ןטישרַאפ טשינ רימ ךיז טליוו סע
 ? ךיא בָאה הרירב ַא

 אצוי ןיב ךיא ...לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא --
 .ןעמָאנ ריא טשינ ןָאמרעד ךיא סָאװ ,םעד טימ

 ? טייברַא רעד ןופ טריטרעזעד וטסַאה םורַאװ --

 וצ ןגיוא עטזָאלעגּפָארַא טימ .ךיא טכַארט ,ךָארב רעד טמוק רעטציא
 :ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ טלמַאטשעגסױרַא ךיא בָאה ,דרע רעד

 רעד וצ ,עזוָאה ךַאנ ןעגנַאגעג ןיב ךיא .טריטרעזעד טכינ בָאה ךיא --
 בָאה -- רעטומ ןיימ ךָאנ !ןעמַאמ רעד ךָאנ טקנעבעג בָאה ךיא ! ןעמַאמ
 ,טשטייטרַאפ ךיא

 טָאה רע .םינּפ ס'רָאיַאמ ןפיוא ןסָאגעצ ךיז טָאה לכיימש רעטיירב ַא
 ןייז טגײלעגפורַא ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא ,שיט-ביירש ןופ ןביוהעגפיוא ךיז
 :טגָאזעג קידנעלכיימש ןוא לסקַא ןיימ ףיוא טנַאה

 ! רעטומ ןייד וצ ,עזוַאה וצ לַאמ ייג !עגנוי --

 טשינ ךיא בָאה סָאד טקנוּפ .ןרעיוא עניימ טביולגעג טשינ ךיז בָאה ךיא-
 ןגָאװצסױרַא ןעגנולעג זיא רימ ? טשינ יצ ,םיא ייטשרַאפ ךיא יצ : טסואוועג
 : טרָאװ ןייא זיולב

 .י.!ןייש עקנַאד --

 יו .החּפשמ עצנַאג יד טרַאװעג רימ ףיוא ןיוש טָאה סַאג רעד ףיוא |
 םעד וצ ןינע ןיימ טריפרעד טניירפ ס'עקייש ןבָאה ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס
 -נעמָאק-רעבָא רעשטייד ,טדימש רָאיַאמ-לַארענעג םעד וצ ,"לודגה ןודָא;
 .ענדָארג ןופ טנַאד



 17 לטיּפַאק

 רעטַאעט ןוא דרע ,למיה

 -רָאנ וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ענדַארג ןיא ןבעל סָא רטאמאפהאפש ר

 ךיז טזומעג ןעמ טָאה ,טינ יצ ,טלָאװעג טָאה'מ יצ ,ןריזילַאמ

 ַא -- סעקדנָארַאּפ ענייז טימ שטייד םעד וצ ןעניואוועגוצ

 ? טַאהעג ןעמ טָאה הרירב 229

 :קוסּפ םעד ןופ ןטלַאהעג דימת ןבָאה ןדיא רענדָארג

 רעד טבעל ןײילַא טיורב ףיוא טשינ זַא --- *םדָאה היחי ודבל םחלה לע אלע

 המשנ יד ןטלַאהרעד וצ רעטיב ןוא רעטסניפ גונעג ןעוועג זיא'ס ,שטנעמ

 רעבָא  ןטרַאק-זייּפש יד ףיוא טיורב לקיטש ןטלייטעגוצ *ס'עקעיג םעד טימ

 סָאד ךָאד זיא -- המשנ רעד רַאפ סעּפע ןָא ,גנורַאנ רעקיטסייג לסיבַא ןָא

 ,טשינ ןבעל ןייק רָאג ןבעל
 ןטַארעפער טָאטש ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ וצ טייצ ןופ ,תמא

 יד רַאפ ןעגנומענרעטנוא עלַאקָאל ןעוועג רעבָא ןענייז סָאד .סעיצקעל

 -מעווש יו טרעמעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ ענעדישרַאפ יד ןופ רעדילגטימ

 ןגירקוצנירַא ךיז טסיטרעצנָאק ַא ןעגנולעג ָאי ןיוש זיא ,ןגער ַא ךָאנ ךעל

 ןעוועג טשינ רע זיא ,עיצַאּפוקָא רעד ןופ רָאי ןטשרע םעד ןיא ענדָארג ןייק

 "םלוע-שיערמע טשינ טָאה ןוא *?שזַאטס-טלעװא ַא טימ רעלטסניק יד ןופ

 | ,,.טסנוק ןייז טימ ןעוועג
 סָאד ןעוועג זיא ,בושי םעד טלעפעגסיוא ןטסקרַאטש םוצ טָאה סע סָאװ

 ןביוהרעד לָאז סָאװ ,עניב רעד ןופ גנולעטשרָאפ עצנַאג ַא -- רעטַאעט עשידיא

 ,"לבשה-רסומ, ַא טימ עסעיּפ ַא ; ןגרָאמ ןרעסעב ַא וצ ןקיטומ ןוא טסייג םֶָעד

 -טסַאג ס'קיזוג טניז .תורצ עכעלגעט-גָאט יד ןסעגרַאפ וצ ןקריװַאב לָאז סָאװ

 ךָאנ טָאה'מ ןעוו ,ךורבסיוא-המחלמ םעד רַאפ רעטַאעט-קריצ םעד ןיא ןלָאר

 טליּפשעג טשינ ללכב ןעמ טָאה ,שיסור ףיוא רעטַאעט שידיא ןליּפש טזומעג

 שידיא ַא ךָאנ טרעגנוהעגסיוא ןעוועג זיא םלוע רעד ,טָאטש ןיא רעטַאעט ןייק

 ַא ךָאנ -- רקיע רעד ןוא רָאמוה-עניב ןשיפיצעּפס םעד ךָאנ ,דיל-רעטַאעט

 ,ןושל-עמַאמ ףיוא גנולעטשרָאפ

 עשירענעוו רַאפ קינילק ןשטייד ַא ןיא רעשדלעפ ַא ,רעברַאג עק'לאומש
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 עפורג ַא ןבילקעגפיונוצ טָאה ,רעבָאהביל-רעטַאעט רעטכָאקרַאפ ַא ,ןטייקנַארק

 ס'נידרָאג בקעי ןלענק וצ ייז טימ ןביוהעגנָא טָאה ןוא ךעלדיימ ןוא םירוחב

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוריפפיוא רעד טימ .*רעטנַאקַאבמוא רעד; :עמַארד

 ,ענדָארג ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ *סנַאסענער, ַא

 טימ ,רעטַאעט-טָאטש רענדָארג םעד ןופ ןינב רעקיטכערּפ רעסיורג רעד

 רעד טימ ,סעשזָאל עמעװקַאב ןוא עטריצַאב ,רעיטרָאּפ ןקיד'תובחר םעד

 ךיז טעפוב ןטימ עיָאפ רעד ,עילעטס רעד ייב טעמכ ןביוא-טעה עקרָאילַאג

 -ײרַא ףיוא ןיילק-וצ ןעוועג זיא ,ןטקַארטנַא יד ףיוא ץרַאה סָאד ןּפַאכרעד וצ

 רעטשרע רעד וצ רעטַאעט ןיא טּפוטשעג ךיז טָאה סָאװ ,םלוע םעד ןעמענוצ

 ,ענדָארג ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב גנולעטשרָאפ רעשידיא

 עקידלַאװעג ַא ןפורעגסױרַא טָאה "רעטנַאקַאבמוא רעד; גנולעטשרָאפ יד

 ,לָאמ עכעלטע ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ יד .בושי ןיא גנורעטסײגַאב

 ,טייל-רעטילימ עשטייד עקיגנַאר-ךיוה ןעוועג ךיוא ןענייז םוקילבוּפ ןשיווצ

 ךערּפשעג סָאד .טבעלעגפיוא טָאה טָאטש יד .ןטַאדלָאס ןוא עטמַאַאב עליוויצ

 | : ןעוועג זיא גָאט ןופ

 ריא טגָאז סָאװ 1 ןליּפש הרבח יד ןעזעג 1 רעטַאעט ןיא ןיוש ןעוועג --

 ,..!ןייפ רָאג !ןייפ ? ןטנַאלַאט רענדָארג ערעזנוא ףיוא סעּפע

 -וילע עפורג ס'רעברַאג ןשיוצ רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ רעקיצנייא רעד

 טנידעג ךרַאזַא טָאה המחלמ רעד רַאפ .ךרַאזַא קחצי ןעוועג זיא "סעלעטיב

 זיא "עבשזולס,, ןייז ןקידנערַאפ ןכָאנ .ענדָארג ןיא ײמרַא רעשיסור רעד ןיא

 ,ןירענדָארג ַא טימ טַאהעג הנותח ;בשות רענדָארג ַא ןבילברַאפ ןיוש רע

 ,תוכאלמ ךס ַא ןָאטעג .הסנרּפ טכוזעג ןוא "לדנעמ-םחנמ, יו טײרדעגמורַא ךיז

 ךָאנ טַאהעג רע טָאה עניב רעד וצ גנוגיינ ַא ...תוכרב קינייו טימ רעבָא

 רעביא ןּפעלשמורַא ךיז :ןרעוװ םלענ רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .רעירפ ןופ

 ןרָאטַאמַא ענעקַאברעד-טשינ עטּפָאכ ַא טימ ךעלטעטש-טנגעגמוא עניילק יד

 ...רעירפ יו *רשוע , רעבלעז רעד קירוצ ןעװַאי ךיז ןוא

 טשינ טָאה םיא .שירעביילקרעביא ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא ךרַאזַא

 ןבילברַאפ רע ןיא יװַא ןוא ןליּפש-רעטַאעט יבַא -- ןעמעו טימ טרַאעג

 ,גנַאג ןטצעל ןזיב

 -עגוצ-למיה ןופ יוװ ץ'כרַאזַא רַאפ ןעוועג ןענייז עּפורג ןייז טימ רעברַאג

 ןשידיא ןקידנעטש ַא ןפַאש ןגעוו ןע'מולח ןעמונעג דלַאב טָאה רע .טקיש

 ,"ןטפול רעד ןיא ןצַאלַאּפ טיובעג; ןוא ענדָארג ןיא רעטַאעט
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 ַאינָאס :ןעמוקעגוצ רעטעּפש ןוא טרעהעג ןבָאה עפורג-ןרָאטַאמַא רעד וצ

 עשידיא עטסואווַאב ַא ןרָאװעג יז זיא טייצ רעד טימ .ןירערעל ַא ,בודַארַאטס

 "ייהרַאפ ןעוועג זיא יז ,םיױבטלַא ַאינָאס ןעמָאנ םעד רעטנוא ןירעליּפשױש

 האל ,ןילביב ריאמ ,יקסנירק םוחנ ;במָאד םַאדַא רעליּפשיוש םעד וצ טַאר

 ,רעדעפ סוקרַאמ ,יקסװָאסָאק המלש ,(רעטסעװש ַא סעק'לאומש) רעברַאג

 ,ןייטשקע עניירק ,יקסנַאיסָאר יליצ ,רעפָאס דוד ,יקסנַאשזָאג עקבואר

 -ַאשעג רעד ןיא ןסָאלשעגנָא רעטעּפש ךיז טָאה עפורג-רעבָאהביל יד

 -ַארד ַא רַאפ ןרָאװעג טנכעררַאפ ןוא "טסנוק עשידיא; עיצַאזינַאגרָא רענעפ

 -רעּפער ןשידיא ןטסנרע ןופ ןסעיּפ ןליּפש וצ ליצ ןטימ עּפורג רעשיטַאמ

 -יטסיטרַא) "יװרַאפ ןסייהעג עּפורג יד טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .רַאוט

 .ןַאמסייוו ינעשזד : עּפורג רעד וצ ןעמוקעגוצ ךָאנרעד ןענייז סע .(לקניוו רעש

 ןושמש ,(רעטסעוװש ס'יקסנַאשזָאג עקבואר) יקסנַאשזָאג עשטמַאכ ,ץלָאס עקבייל

 ןוא (דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא טציא) סעלטייש ירעמ ,םָאל םירפא ,יקסווָאלָאמרַאי

 ,(רעטכָאט ,לייז ,ס'הדוהי-השמ 'ר) שטיװָאניבַאר לדנימ

 :עּפורג-*יװרַאפ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז ןרָאי ערעטעּפש ךָאנ יד ןיא

 ןוא ןרהַא 'ר רעטָאפ רעייז .קַאז (עקטַאמ) והיתתמ ןוא לטפעש רעדירב יד

 ייב ,סַאג -ענרָאבָאס ףיוא םָארק ַא ןטלַאהעג ןבָאה ,ה"ע ,לחר רעטומ רעייז

 ַאיַאנשטעיײפָאק-טַאצטַאװד/ ןסייהעג טָאה טפעשעג סָאד .זיוה ןיא ן'גרעבלעּפָאד

 סעקצַאצ עשרעדניק טפיוקרַאפ ןבָאה ייז .(םָארק-סעקיּפָאק-קיצנַאװצ) *ַאקװַאל

 ןופ ןעמָאנ םעד ןטיבעג ייז ןבָאה ןשטייד יד ןופ ןעמוקנָא םייב .ןזָאירוק ןוא

 ןעקטַאמ ןוא ןעלטפעש ץוח ."רַאזַאב יקסנַאקירעמַאק ףיוא טפעשעג רעייז

 תידוהי .תידוהי ,רעטכָאט ַא ןוא ,ןועמש ,ןוז ַא ךָאנ טַאהעג ס'קַאז יד ןבָאה

 ןעוועג ןוא עלוש-"בקעי-תיב; רעזעיגילער רעד ןיא ןירעליש ַא ןעוועג זיא

 ןשיוװצ טייהנטלעז ַא) םידומיל-הרות ןיא טײקטנװַאהַאב ריא טימ טנַאקַאב

 טימ ןענייז רעדורב ןייז ןוא לטפעש .(ענדָארג ןיא טייצ רענעי ןופ ךעלדיימ

 רעלטסניק עטנעקרענָא טימ טליּפשעג ,רעליּפשיוש עשידיא ןרָאװעג טייצ רעד

 לטפעש .ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןרָאװעג ןוא סעּפורט ענעדישרַאפ ןיא

 ןופ יקסווָאקַאר לאומש רערעל ןופ רעטכָאט ַא -- ַאיַאר וצ טָארייהרַאפ זיא

 ךָאנ ןוא םונהיג-המחלמ םעד ןעמַאזוצ טבעלעגרעביא ןבָאה ייז ,קָאטסילַאיב

 קַאז לטפעש זיא קרָאי-וינ ןיא .עקירעמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןרעדנַאװ ןרָאי

 "ָאװייק ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןוא רעליּפשיוש רענעעזעגנָא ןַא
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 "רַאפ-עניב רעד זיא קַאז והיתַתֹמ ,(טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיװ רעשידיא)
 ,לארשי ןיא *רעטַאעט-ירעמַאקא םעד ןופ רָאסישזער-ףליהעג ןוא רעטלַאװ

 רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןעמוקעגקירוצ טלָאמעד זיא ענדָארג ;ןייק -
 -ץלע ,גנוי ַא ץעװַאסַארק ַא ,לכימ .ןוז ס'שמש םעד עשָאי 'ר ,גנילירט לכימ
 ,רענעק-קיזומ ןוא ןגנמ ַא ,עמיטש-רָאנעט רעקידנעגנילק-ךיוה ַא טימ ,טנַאג
 -סיוא עלַא ץוח .עניב רעד רַאפ ןשטנואוועג יו ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפשעג
 טניפעג רע) רעלָאמ .רעטנכייצעגסיוא ןַא םויה-דע רֶע זיא תולעמ עטנכערעג
 .(ענדָארג ןיא טציא ךיז

 עּפָארייא רעביא ךיז ןפעלשמורַא סָאד ןרָאװעג סאמנ זיא ץגנילירט לכימ
 םיא ,ןעלכימ וצ ןעמונעג ךיז טָאה ךרַאזַא .סעּפורט-רעדנַאװ עשידיא יד טימ
 ,עפורט-ןטערעּפָא ןַא ןלעטשפיונוצ םיא טימ ןעמַאזוצ לָאז רע זַא ,טדערעגנייא
 גנילירט .ןרעו רשעתנ עדייב ןלעוװ ייז ןוא -- קיטש שילַאקיזומ ַא ןלעטש
 -ּפָא :הדובע רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה ךרַאזַא .וצרעד ןעוועג םיכסמ טָאה
 םירוחב עיינ עכעלטע טכוזעגסיוא ,עּפורט ס'רעברַאג ןופ עכעלטע טדערעג
  .,סעמיטש ןָא ןוא טימ --- ךעלדיימ ןוא

 -רעסיוא ןַא טימ עלעדיימ עקניגנוי ַא ןדיירוצנייא ןעגנולעג ךיוא םיא זיא'ס
 לָאז יז ,רעטכָאט ס'רעקעב םעד ,טסיוװַאלַאמ ַאזָאר ,עמיטש רעכעלטנייוועג
 (קרָאי וינ ןיא ןברָאטשעג טייהרעגנוי זיא טסיװַאלַאמ .ַאזָאר) ןליּפשטימ ךיֹוא
 ,טָאטשרעפ ןופ ,ןַאמיירפ עינַאמ ,לדיימ קיאעפ ַא רעייז ןעמוקעגוצ ךיוא זיא'ס
 עקבואר ,(רעסָאלש ַא) יקסווָאלָאמרַאי ןושמש ,שטיװָאניבַא לדנימ : ךיוא יו
 ס'רעדיינש םעד םולש 'ר ןוא קינָאלבַאי עקייש רעדורב ןיימ ,יקסנַאשזָאג
 | ,שַאכ שידק ,ןוז

 ,ןגנמ רעסיורג ַא ,שטנעמ-סקלָאפ רעקיצרַאה ַא ,רעדיינש רעד םולש 'ר
 טָאה סָאװ ,גרַאב-רעציורט ןופ דנַאר םייב עלעקזייה ןיילק ַא טגָאמרַאפ טָאה
 -ץג ןעוועג עלַא ןענייז רעטכעט ןוא ןיז ס'מולש 'ר .עקיזדרוי וצ טריפעג
 רעד .ןעגנוגיינ עשירעליּפשיוש טימ ןוא סעמיטש עקיטכערּפ טימ טשטנעב
 ייב ןעגנוזעג ךָאנ טָאה ,(שַאכ :עניב רעד ףיוא) שַאכ לסָאי ,ןוז רעטסטלע
 רעד ןיא ןענײטשטָאר ייב ןעגנוזעג ךיוא טָאה רע .ל"צז ,רעמינָאלס עשָאי 'ר
 סעּפורט .עשידיא טימ טליּפשעג טָאה לסָאי .רָאיטקַא ןַא ןרָאװעג ןוא עּפורט
 םעד תעב .עינעמור ןיא ,טעטש עשילוּפ-שיסור יד ןיא ,דנַאלסור ןיא
 טלַאפ רע ;ײמרַא רעשיסור רעד ןיא טריזיליבָאמ רע טרעוו ךורבסיוא-המחלמ
 םעד זיב ןטרָאד טביײלברַאפ ןוא רעכיירטסע יד ייב טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןײרַא
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 ןייז רָאפ-טצעז ןוא ענדָארג ןייק קירוצ רע טמוק טשרע ןַאד ,1918 רָאי

 יערעירַאק עשיטסיטרַא

 .ןזח םעד ןיקצעינעמַאק ייב ןעגנוזעג רימ טימ ןעמַאזוצ טָאה ןוז ַא ךָאנ

 רע .עמיטשןָאטירַאב-סַאב עכעלרעדנואוו ַא טלקיװטנַא םיא ייב ךיז :טָאה'ס

 - ברָאטשעג גנוי זיא

 ןַא ןרָאװעג ךיוא ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא זיא ,שַאכ האל ,רעטכָאט יד

 .עסירטקַא עשידיא ענעעזעגנָא

 רעד ןופ רענעבילבעג-ןבעל רעקיצניא רעד ןוא ןוז רעטסגניא רעד

 שַאכ םהרבַא רעליּפשיוש רעד זיא ,שַאכ החּפשמ-רעטַאעט רעטסואווַאב

 .לארשי ןיא רעטַאעט שידיא טציא טליּפש רע .(ווָאמַארבַא : ; םינָאדװעסּפ)

 "סַאב ענעטלעז ַא טגָאמרַאפ טָאה ,שידק ,ןיז ס'מולש 'ר ןופ רענייא |

 רימ טימ ןוא ןעלמהרבַא טימ ןעמַאזצ ןעגנוזעג טָאה רע ,עמיטש-ןָאטירַאב

 רעד רַאפ .ןָאטירַאב-סַאב --- רע ןוא ,טלַא -- רימ ,לוש רעסיורג רעד ןיא

 סיורג ַא ןעוועג שַאכ שידק זיא ךרַאזַא-גנילירט עיצַאניבמָאק רענעּפַאשעגריינ

 ,סניוועג

 רענַאקירעמַא ןַא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה גנוריפפיוא רעטשרע רעד רַאפ

 טָאה קיחמ רעד טימ טסקעט םעד) *ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַא; : רעגַאלש

 | .(הבינגב --- עּפָאריײא ןייק קרָאי וינ ןופ טריפעגרעבירַא ןעמ

 ס'יקסװעשערעש ןופ םירוחב ןוא ךעלדיימ טריטורקער טָאה ךרַאזַא

 ןעוועג ןענייז יז ,סעײקסרעטסַאמ ןוא ןטַאטשרַאװ ערעדנַא יד ןופ ןוא קירבַאפ

 ןַא ,רעלעו השמ ןעוועג זיא רָאילּפוס רעד ,עטערעּפָא רעד וצ ןטסירָאכ יד

 "רָא ןטימ טריגיריד .יקסוװַארּפעינ רתלַא -- רָאטיזיװקער רעד .רעדניבנייא

 יד .ןייטשניב ףסוי -- טסינַאיּפ .ןינזַארד (עקשזייל) רעזייל טָאה רעטסעק

 רעטיָארטעד רעד ןיא טליּפשעג רעטעּפש ןרָאי טימ) סַאנָאי : רעלדיפ עטשרע

 ַא ןיא ןפָארטעג המחלמ רעד ךָאנ) סעקלוס עשוהי ,(עקירעמַא ןיא עינָאפמיס

 רעלדיפ רעטנַאקַאב רעד ןוא (לארשי ןיא טציא ,ךיירטסע ןיא רעגַאל-*יּפ-יד;

 ,טניווק

 (ָאנַאקיש ןיא ןברָאטשעג) יקסרַאילָאטס רתלַא טָאה רעקיזומ עקירעביא יד

 יַאטס רתלַא תויה .רעטסעקרָא-עדנַאמָאק םענרַאשזָאּפ םעד ןופ טלעטשעגוצ

 ,קישטשנַאבַארַאב ַא ןייז וצ טנרעלעג ךימ ןוא יבר ןיימ ןעוועג זיא יקסרַאיל

 "ניא יד טּפעלשעג :רעטַאעט ןיא "עקלעמש: רעצנַאג ַא ןרָאװעג ךיִא ןיב
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 עטשרע ןיימ ןגָארקעג ןוא גנַאג ַא ןפָאלעג ,ןטָאנ יד טלייטעצ ,ןטנעמורטס
 ,טיירגעגוצ טרעוו גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ױזַא יװ גנורַאפרעד

 סיורג טימ ךרוד זיא "ןייז ןעמ לָאז שטנעמ ַאע ןופ גנולעטשרָאפ יד
 םיניבמ רענדָארג ,שַאכ שידק טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד .רָארופ
 רעד ףיוא חוכ רעקיטכיוו ַא רָאג טסקַאװ רע זַא ,טגָאזעגסױארָאפ דלַאב ןבָאה
 שידקא עמריפ-רעטַאעט יד זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ .עניב רעשידיא
 ןלױּפ ןופ סעּפורט עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןרָאװעג (יורפ ס'שידק) "המחנישַאכ
 -ןײרַא ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ יד .רעטַאעט -- הרדס ַא קעװַא זיא'ס .עטיל ןוא
 ,ןטסנרע ןופ עסעיּפ עטלעטשעג עדעי .טָאטש ןיא ?םייח-חורא ַא ןזָאלבעג
 .תוירחַא טימ טעקסַאילבעגסױרַא טָאה ,רנַאשז ןרעטכייל רעדָא

 "סעצנָאמש, םתס טקידלודעג טשינ לָאמנייק טָאה םוקילבוּפ רענדָארג
 טרילָארטסַאג ןבָאה עכלעוו ,סעּפורט עלענָאיסעּפָארּפ יד .עניב רעד ףיוא
 טוג ךיז ןעמ ףרַאד ןייז ןח-אשונ ידכ זַא ,טסואוועג ןיוש ןבָאה ,ענדָארג ןיא
 רעד ןיא ןטלַאהעג טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,סעּפורט יד .ןעלטרַאגרעטנוא
 רעדָא ,ןציו עקיטייד-ייוצ טביולרעד ךיז ןוא טייקידנעטשנָא ןופ עיניל
 -שרע רעד ךָאנ דלַאב סע ןבָאה ,ןטסיטעלּפוק יד ןופ ןעגנוגעוַאב ערַאגלואוו
 ןעמוקעג טשינ רעמ זיא ןעמ :עסַאק רעד ןיא טליפרעד גנולעטשרָאֿפ רעט
 | ,רעטַאעט ןיא

 םעד טימ רעקיטכיזרָאפ ךָאנ ןייז טזומעג ןבָאה סעּפורג-ןרָאטַאמַא יד
 ַא .גנולעטשרָאפ רעד ןופ ָאווינ םענײמעגלַא םעד טימ ןוא לַאװסיוא-ןסעיּפ
 -קעווָא ,טליּפשעגּפָא : גלָאפרעד טשינ ,גלָאפרעד ָאי --- עּפורט עלענָאיסעּפָארּפ
 טשינ ןעמ זיא ייז .רעביא ךָאד ןביילב ןרָאטַאמַא יד .רוטּפ ןוא -- ןרָאפעג
 ןזיוו וצ עקַאט ךיז ןעמעש ייז ןוא ןגיוא יד ייז טכעטשי'מ .ךיג ױזַא לחומ
 ...םינּפ סָאד

 לא א
+ 

 .שַא םולש ןופ ,"המקנ ןופ טָאג; טלעטשעג טָאה רעברַאג עקלאומש
 סָאװ ןדיא ןעוועג .תועד-יקוליח ןפורעגסױרַא עקַאט טָאה גנולעטשרָאפ יד
 ןבעל סָאד עניב רעד ףיוא ןעגנערבפיורַא טשינ ףרַאד'מ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה
 ,טלעוורעטנוא רעשידיא רעד ןופ

 ןשיװצ תיב-םולש רעד טָאה ,לטלעוװ-רעטַאעט םעד ןיא רעגייטש רעד יו
 -עגנָא ךיז ןבָאה'ס ,"םירוּפ זיב תינעת-רתסאק ןופ ןטלַאהעגנָא רעליּפש יד
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 טָאה'מ .ךעלעסיפ ןלעטשרעטנוא סָאד ,ךעלעקטָאילּפ ,ךעלעגירטניא ןביוה

 ענעדירפוצ-טשינ יד ןבילקעגפיונוצ : ךיז רַאפ רעדעי "תבש ןכַאמ; ןעמונעג

 ןענייז עלַא ןעמעוו ייב ,רעקיצנייא רעד .רעטַאעט טכַאמעג ןיילַא ןוא --

 .ךרַאזַא ןעוועג זיא ,טכערעג דימת ןעוועג

 טייג ןעו :רקיע רעד -- ךיז טגָאלש ,ךיז טגירק ,ךעלרעדניק ריא --

 | !ןדעי טימ טליּפש ךרַאזַא ...?עבָארּפ וצ ןעמ

 ןילביב ריאמ טימ עיצַאניבמָאק ַא טכַאמעג טָאה יקסנַאשזָאג עקבואר

 ןַאמיײה) "ץל עקמעס; עטערעּפָא ס'לעזיימ ןַאמיײה ןעמַאזוצ טריפעגפיוא ןוא

 ַארַאלק טָאה עסעיּפ יד .(רעטָאפ ס'לעזיימ ַאלעב יורפ ןיימ זיא לעזיימ

 | .עקירעמַא ןופ טכַארבעג גנָאי

 -ַארעּפמעט ןקידרעייפ טימ דיומ ענייש ,עטיור ַא ,שטיװָאניבַאר לדנימ

 (ןזיה ןיא) ןליּפש ריא טימ םשור ַא טכַאמעג טָאה ,עניב רעד ףיוא טנעמ

 -ירעמַא יד; -- םעד ךָאנ דלַאב : רָאש לשנַא ןופ ,*עקירעמַא ןיא עשטנַאכ;

 ,ןזױה ןיא ךיוא) רַאוטרעּפער ס'יקספעשַאמָאט יסעב ןופ ,"ןירענַאק

 יײטַאל וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ךרַאזַא ןוא שידק ,גנילירט : גניליירד סָאד

 -תבש? ס'נַאמנייפ טימ טגלָאפעגכָאנ דלַאב ןוא *ץרַאה עשידיא סָאד, ס'רענ

 ."שדוק

 "המותי יד עיסַאכ; ס'נידרָאג בקעי וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז טָאה רעברַאג

 עצרוק ַא ."ןבעל רעזנוא ןופ געט יד; ס'װעיײרדנַא וצ --- םעד ךָאנ דלַאב ןוא

 ."רעמוטש רעד; ס'רעטייוו -- רעטעּפש טייצ

 .רעטַאעט ןוא דרע ןוא למיה :ןרָאװעג זיא'ס

 .רוזנעצ עשירעטילימ ַא ןייגכרוד טזומעג ןבָאה ןסעיּפ יד ןופ ןטסקעט יד

 -עגסיוא קרַאטש רעייז ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיא יד יװ ױזַא

 ןטייקירעווש ןייק טַאהעג טשינ ןעמ טָאה ,ןדרעהַאב עשטייד יד ייב ןעמונ

 שידיא ףיוא ןליּפש וצ ףיוא ןשינעביולרעד עלעיצעּפס יד ןגירקסורַא םייב

 םעד וצ טקישענּפָא ןעמ טָאה ןרירוזנעצ םוצ ןטסקעט יד .רעטַאעט-טָאטש ןיא

 -ימיסַא יד טרינָאיצַאטס ןעוועג ןענייז ןטרָאד ,קָאטסילַאיב ןיא טמַא-זיירק

 -טסנוק ,ןַאמענָארג ימַאס ר"ד ,גייווצ ןַאמרַא :רעביירש עשטייד עטריל

 ,טרַאב ר"ד ןוא גרעבנעלוא טרעברעה ,רַאלסַאג סנַאה ,קורטש ןַאמרעה רעלָאמ

 -דלעפ רעד ןעװעג קסעתמ ךיז טָאה םינינע עשידיא ענײמעגלַא יד טימ

 .קַאנעזָאר הדוהי-יכדרמ 'ר רייד ,ײמרַא רעשטייד רעט12 רעד ןופ רעניבַאר

 -םיוא סנעמעוו ,ףיש ןעמָאנ ןטימ דיא ַא ןעוועג זיא רָאזנעצ רעשטייד רעד
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 גנוטכַא ןוא גנולעטשרָאפ רעדעי ייב רעטַאעט ןיא ןציז וצ ןעוועג זיא עכַאג

 ןטרירוזנעצ םעד ןופ ןעמַאר יד ןיא ןייז לָאז עניב רעד ףיוא ץלַא זַא ,ןבעג

 ,טסקעט

 רעד תעב גנובעלפיוא עלערוטלוק ןוא עלַארטַאעט עוויסנעטניא יד

 רעד ןשיווצ טרפב ,גנורעקלעפַאב רענדָארג רעד ןשיווצ עיצַאּפוקָא רעשטייד

 טיבעג ןפיוא רָאנ טשינ ןוא ענדָארג ןיא רָאנ טשינ ןעמוקעגרָאפ זיא ,טנגוי

 ןסיורג טכַאמעג ךיוא ןבָאה םורַא םיבושי עשידיא עלַא ,רעטַאעט ןשידיא ןופ

 ,ללכב טיבעג ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןלַאיצָאס ,ןלערוטלוק ןפיוא טירשרָאפ

 רעשירַאצ רעד ךרוד גנוקירדרעטנוא ןרָאי יד ךָאנ ,גנובעלפיוא רעד ןיא

 ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיא יד עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ןבָאה ,טפַאשרעה

 םכותב ענדָארג -- ןליױּפ-חרזמ ןופ םיבושי עשידיא יד טכוזַאב ןבָאה עכלעוו

 טכוזַאב .ן'תוחילש עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלערוטלוק ןופ ןסערעטניא יד ןיא --

 קַאסיא ,וָאלָאקָאס םוחנ ,1915 רָאי ןיא --- םכילע םולש :ןבָאה םיבושי יד

 באז ,קילַאיב ןמחנ-םייח ,ןײטשדלָאג רעדנַאסקעלַא ,גרעבנעדלָאג סירָאב ןוא

 -ינרַאשט ,ןיניירב ןבואר ,ןיוועל והירמש ,גרעבנירג םייח ,יקסניטָאבַאשז

 ,רודה-ילודג ערעדנַא ןוא יקסווָאכינרעשט ,קעדַאלוװ

 ביל רעטכיד ןטריטנַאלַאט ןגנוי םעד ןופ ענדָארג ןייק ןעמוקנָא סָאד

 ןיא גנוכַאװרעד רעלערוטלוק רעד וצ קלח ַא ןגָארטעגוצ ךיוא טָאה ,סודיינ

 ,ףַאמעינ; לַאנרושז םעד ןבעגוצסױרַא ןבױהעגנָא דלַאב טָאה סודיינ ,טָאטש

 ןייק רודמַא ןופ ןעמוקעג זיא ,סודיינ בייל ןופ גנודַאלנייא רעד ףיוא

 רעביירש ןוא רעטכיד רעטנעקרענָא רעד) קַאז םהרבַא רעטכיד רעד ענדָארג

 ןטסעיינ ןייז ןיא הפוקת רענעי ןופ ןדָאזיּפע עקיצרַאה טרעדליש קַאז םהרבַא

 -לַארטנעצ ןופ ןבעגעגסױרַא ,"גנילירפ ַא ןופ ביוהנָא ןיא; ,תונורכז ךוב

 ,(עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,ןדיא עשילױוּפ ןופ דנַאברַאפ

 ןסרוק-טנוװָא טנדרָאעגנייא ןרעוו רעטכיד ייווצ יד ןופ ףליה רעד טימ

 :ןגָאגַאדעּפ יד טימ ,ץרּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא רוטַארעטיל רעשידיא רַאפ

 -עב םעד עילע) סַאק ,(טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל רעטעּפש) יקסנַאלווָאכוס

 בייל ,"קעטָאילביב-םעדעמ, יד :טלטיטַאב טרעוו קעטָאילביב יד ,(ןוז ס'רעק

 -ידיא רעד וצ סערעטניא סיורג ןפורעגסױרַא ןבָאה קַאז םהרבַא ןוא סודיינ

 רעטרילימיסַא רעד ןשיווצ ךיוא ןושל ןשידיא םעד וצ ןוא רוטַארעטיל רעש

 ,שיסור ףיוא רָאנ טבעלעגסיוא ןַאד זיב ךיז טָאה עכלעוו ,טנגוי רעשידיא

 ןבָאה ,דַארַאּפ ץַאלּפ ןפיוא ,"טסנוק עשידיא; ןופ לַאקָאל םעד ןיא
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 ןרָאװעג דלַאב זיא סָאװ ,"גנוטייצ עקידעבעל, ַא טריפעגנייא רעטכיד ייווצ יד

 ןעמונעג לייטנָא ןבָאה סעיסוקסיד ןוא ןטַארעפער יד ןיא .רעלוּפָאּפ רעייז

 חֹנ ,שטיבויל ,יקסװָאלרַאט יבצ :ץנעגילעטניא רענדָארג ןופ ענעטעמס יד

 -ּפיל ר"ד ,ןיסַאק ,סענעמ םהרבַא ,יקסווָאניסַאי רסיא-לליה ,יקצעלַאק ,סַאב

 ערעזנוא ןבָאה ןטנוװָא יד ייב .עפַאי בייל טעָאּפ רעד ריעדןב רעזנוא ,קינ

 "עג ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ןעגנופַאש ערעייז ןגָארטעגרָאפ ןטעָאּפ-ריעדינב

 רַאפ .עיזעָאּפ רעשידיא ןופ טייקיד'המשג ןוא טייקשיריל רעד טימ טקיווק

 ,ענליוו ןופ טסעג טכַארבעגּפָארַא ךיוא ןעמ טָאה סעיצקעל ןוא ןטַארעּפער יד

 ,טַאּפ בקעי -- וצ-רעטעּפש ,טילַאש השמ ,ןעזייר ןמלז : קָאטסילַאיב ,עשרַאװ

  ,רעגָאז-טרָאװ ןוא סרָאטקעל ,ןטנַארעּפער ערעדנַא ךיוא יו

 ,שיליוּפ ףיוא ןוא שטייד ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,"גנוטייצ רענדָארגק יד

 זַא ,ןיסַאק ךורב ,"טסנוק עשידיא; ןופ רַאטערקעס םעד טלעטשעגנָא טָאה

 גנוטייצ יד טָאה רעטעּפש) שידיא ףיוא גנולײטּפָא ןַא טימ ןריפנָא לָאז רע

 -רעביא ןַא זיולב רעבָא ןעוועג זיא'ס ,שידיא ףיוא טייז עצנַאג ַא טריפעגנייא

 ,(רעשידיא ןופ טשינ ןוא קיטַאמעלבָארּפ רעשטייד ןופ גנוצעז

 טפיוקרַאפ ,(ןגרָאמ רעזנוא) *ָארטוא עשַאנ, גנוטייצ ַא סױרַא ךיוא זיא'ס

 "יימ ןעוועג זיא רעבעגסױרַא רעד ,20 רַאפ ךָאנרעד ןוא ,גינעפּפ 20 רַאפ

 םהרבַא .ןיקרַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד .יירעקורד רעד ןופ שטיוװָאכַאל

 -רָאּפער ןוא ןעלקיטרַא ,ןענָאטעילעפ טימ טעברַאעגטימ ןטרָאד טָאה קַאז

 טַאהעג טָאה גנוטייצ עכעלגעט יד .ַאפלַא םינָאדװעסּפ םעד רעטנוא ןשזַאט

 רעשיסור ַא ןענישרעד ךיוא וצ-רעטעּפש זיא'ס .גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג

 -לימ ןענייז ןשטייד יד) ןיּפַאל .ַא : רעבעגסױרַא ,יָאנדָארג סָאלָאג? ,לַאנרושז

 ,(שיסור ףיוא לַאנרושז ַא טביולרעד ָאי רעטעּפש ןוא ןרָאװעג רעד
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 ןוא 11 ןשיװצ ןרָאי יד ןיא ,טעמכ רעדניק ךָאנ ,עכעלטנגוי יד ,רימ

 סָאד שטָאכ ,ןטנוװָא עשירַארעטיל יד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ ךיוא ןענייז ,

 רַאפרעד .ּפעק ערעזנוא רעביא טעה ןעוועג ךָאנ ןענייז סעיצקעל יד ןופ בור

 ,ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג שממ זנוא ןבָאה ןטנוװָא יד ףיוא ןטרעצנָאק יד רעבָא

 ַאזָאר ,ןוכָאקשריג סנירעגניז יד : ןעמונעגלייטנָא ןבָאה ןטרעצנָאק יד ןיא

 רערעל-גנַאזעג רעד ייז טָאה טרינָאּפמָאקַא .שטיווָאװל רעגניז ַא ,טסיװַאלַאמ

 ,עניטרעצנָאק ןייז ףיוא שטיוװָארעדגיװ
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 ,יקסווָאזערעב עקלָאיל ,ןינזַארד ,ןייטשניב :ןטסינַאיּפ יד טריטרעצנָאק

 :ןגָאלָאנָאמ ןוא סעיצַאמַאלקעד טימ ןטָארטעגפיױא ךיוא ןענייז'ס ,קָאטרעשט

 .בודַארַאטס ַאינָאס ןוא רעברַאג לאומש

 ןקעווצ עקיטעטליואוו יד תבוטל ,טריטרעצנָאק ןבָאה רעטַאעט-טָאטש ןיא

 ןואג-דומע רעװעשרַאװ רעד :רעלטסניק עטמירַאב-טלעוו יד ,ענדָארג ןופ

 ,סינּפיק םחנמ ,ןיטרַאװק לװַאז ,ַאנעלעה רעטכָאט ןייז טימ עטָאריס ןושרג

 רעד טָאה םערוטש טימ ענדָארג ןעמונעג .ווָאדַארגָאניװ ףסוי ןוא דלעפגילעז

 רעטַאעט-טָאטש ןיא טרעצנָאק ןייז וצ .ןַאמשרעה יכדרמ ןזח-טָאטש רענליוו

 "רעד רעטסערג ס'נַאמשרעה .ןעמונעגלײטנָא ךיוא ,םיררושמ יד ,רימ ןבָאה

 לקיצ םעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעקיטרַאנגייא ןייז ןיא ןענַאטשַאב זיא גלָאפ

 הרות-ןיד ַא, ,"רדח ןיא; ,"עלעדוד ַא; :םַארגָארּפ ןייז ףיוא רעדיל-סקלָאפ

 בור סָאד -- *ַאטיקימ, ,"תבש ףיוא לדנזח ַא; ,*לכוטסַאּפ סָאד; ,*טָאג טימ

 טזָאלעגרעטורַא טשינ שממ םיא טָאה'מ ,ָאיל ָאעל ןופ טרישזנַארַא רעדיל

 .עניב רעד ןופ

 .ָאגַאקיש ןיא רעטַאעט-ליעדנַאל ןיא טליּפשעג ךיא בָאה 1922 רָאי ןיא

 ןַאמשרעה רימ טָאה רעטַאעט םעד ןיא ןטרעצנָאק ס'נַאמשרעה ןופ םענייא וצ

 | ; טנָאמרעד

 ּ! רעטַאעט-טָאטש רענדָארג ןיא ןטרעצנָאק עניימ ,עקמייח ,טסקנעדעג --

 ַא ןעוועג זיא סָאד !םלוע ןַא ןעוועג זיא סָאד !רעטַאעט ַא ןעוועג זיא סָאד

 | | ...!ענדָארג --- טָאטש

 ךיוא ןטרָאד ןבָאה ,ָאנַאיּפ ַא טגָאמרַאפ ןיוש טָאה לַאקָאל רעד ןעוו

 לא א
= 

 .?עליּפשטסַאג; ףיוא ענדָארג ןייק ןעמוקעגנָא זיא עּפורט עשטייד ַא

 עבַאגפיוא רעייז .גנורעקלעפַאב עליוויצ יד ןייז הנהמ ןעמוקעג טשינ ןענייז ייז

 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו טיילרעטילימ יד ןלייוורַאפ וצ ןעוועג ןיא

 *לובמַאטס ןופ זיור יד; :ןטערעּפָא יירד טריפעגפיוא טָאה עּפורט יד .טָאטש

 רעד .ןַאמלַאק ןופ *"ןיטשריפ-שַאדרַאשט יד; ןוא "ַארעדַאיָאב, ,לָאפ ָאעל ןופ

 -סיד רעשירעטילימ רעגנערטש רעטנוא ןעוועג זיא לַאנָאסרעּפ רעצנַאג

 "נולעטשרָאפ יד רַאפ קיטיונ זיא סע סָאװ ץלַא טריפעגטימ ןבָאה ייז .ןילּפיצ

 ןעמויטסָאק ,גנוטכיײלַאב עשירטקעלע ,טיזיווקער ,לבעמ ,סעיצַארָאקעד : ןעג

 טריפעגטימ ךיוא ןבָאה ייז ,רעצנעט ןוא רעגניז יד רַאפ ,רעליּפשוש יד רַאפ

 ,רעטסעקרָא םענעגייא רעייז
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 רַאפ גנַאג ַא ןפָאלעג :ןסילוק יד רעטניה ךעלצונ טכַאמעג ךיז בָאה ךיא

 רעייז טעקסַאטעג ,קיײטּפַא ןופ ןטייקיטיונ יד טימ טגרָאזרַאפ ייז ,ןטסיטרַא יד

 רעטַאעט ןיא ,ןענַאטשעגנײא ןענייז ייז ואוו ,ךעלכעלעטָאה יד ןופ שזַאגַאב

 וצ טייהנגעלעג יד טָאהעג ךיא בָאה החריט רעד רַאפ .קירוצ ןוא --- ןײרַא

 עּפָאריײא ןיא עטסרעלוּפָאּפ יד ,ןטערעּפָא ענרעדָאמ יד לָאמ ןטשרע םוצ ןעז

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ךָאנרעד ןוא

 "טסניק עקיסַאלק-טשרע ,עלענָאיסעּפָארּפ ןופ טליּפשעג ,ןעגנוריפפיוא יד

 ליּפשנעמַאװצ רעשינָאמרַאה ןוא טייקזיצערּפ ,םענרַאפ רעייז טימ ,רעל

 ַא טכַאמעג רימ ףיא ןבָאה -- גנוטַאטשסיױא-עניב רעד ןופ טכַארּפ רעד

 -ןטערעּפָא רעשטייד רעד ןופ ןעלקַאטקעּפס עשילַאקיזומ יד ,םשור ןקידלַאװעג

 רענליוש רעד ןופ ןעגנוריפפיוא עשיטַאמַארד עקידרעטעּפש יד ןוא עּפורט

 גנולעטשרָאפ ַא ןשיווצ קוליח םעד ףיוא ןגיוא עניימ טנפעעג רימ ןבָאה *עּפורט

 ..ןוואורּפ עשירָאטַאמַא ןופ ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןופ

 ךיא בָאה טייצ רעד טימ .ןורכז ןיא ןבילברַאפ רימ זיא סולפנייא רעד

 עיזוליא ,םענרַאפ : גנוריפפיוא ןַא רַאפ זיא סע קיטכיוו יו ןפירגַאב רעמ ךָאנ

 -קַארּפ ךיא בָאה עירָאעט-רעטַאעט יד .ןילּפיצסיד עכעלסימָארּפמָאקמוא ןוא

 ךיא בָאה ןעגנוריפפיוא עניימ רַאפ .קרָאי-וינ ןיא ןרָאי ןופ ךשמ ןיא טריציט

 ַא טנָאמרַאפ טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןסיורג ַא טימ טגרָאזרַאפ לכ-םדוק ךיז

 -טשרע טימ טלגנירעגמורַא דימת ךיז בָאה ךיא .עניב עמעװקַאב ,עסיורג

 רעד טימ טיירגעגוצ ץלַא בָאה ךיא .רנַאשז ןדעי ןופ רעליּפשיוש עקיסָאלק

 ואוו ,עקירעמַא דנַאל םעד ןיא .םענרַאפ ןטסערג םעד ףיוא ןוא טנַאה רעלופ

 -קעּפס עניימ ןבָאה ,ןויטקעידַא-יטיסילבוּפ ףיוא טלעטשעג טרעוו ּפָארט רעד

 סָאד ;"?עיצקודָארּפ-װָאקָאלבַאי ןַאמרעה ַאק :עקרַאמ יד . ןברָאװרעד .ןעלקַאט

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיא יד רַאפ ןוא םוקילבוּפ ןרַאפ עיטנַארַאג ַא ןרָאװעג זיא

 .עניב רעד ףיוא ןעגנוריפפיוא עניימ וצ יורטוצ רעייז ןעקנעש ןגעמ ייז זַא

 עּפורט-רעדניק ַא

 "ָאלּפ ַאיַאקסוװָארדנַאסקעלַא ףיוא רעטַאעט-טָאטש ןופ עדייבעג רעד ייב

 -*"לוקינַאקק ,רעמוז זיא'ס .ךעלגניא עטּפָאכ ַא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה דַאשטש

 ,ָאטשינ זיא ןָאטוצניהַא ךיז ואוו ; טכַאמרַאפ ןענייז ןטלַאטשנַא-ןרעל עלַא ,טייצ
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 ןיא יצ ,טשטָאּפ ןגעקטנַא *עקלַאכירבק רעד ףיוא םורַא ךיז ןעמ טיירד

 יד ףיױא טרעטעלק'מ ,טפיטש'מ ,טפיול'מ .ןבענרעד "דָאס יָאקסדָארָאג;

 ,רעביא ךיז טעב'מ ,ךיז טלטרעוועצ'מ ,סעקישָאל עדליוו יד יו ,טנעוו עכיילג

 ,טײקילײװגנַאל רַאפ ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ טסייוו'מ

 ,גנורּפש-ןצַאק ַא זיא רעטַאעט-טָאטש םעד וצ זיב עקלַאכירב רעד ןופ

 ןעק .גנולעטשרָאפ ַא וצ ךיז טיירג'מ ,טייג'מ ,טמוק'מ : ךיז טלדור ןטרָאד

 ? רעטַאעט ןופ טלעוו-ףושיכ יד יװ רעדניק רַאפ טענגַאמ רערעסערג ַא ןייז ךָאנ

 "שזורטס, רעד ,םעלבָארּפ ַא זיא ףױה-רעטַאעט םעד וצ וליפַא ןעמוקוצ

 םעד .סור רענעסיברַאפ ,רעגנערטש ַא זיא רימיזַאק .גיוא ןַא טלַאה רימיזַאק

 -מערפ ןייק טשינ טעדלוד רע .םוטנגייא ןייז יו רע טכַארטַאב ןינב-רעטַאעט

 זיא טפַאשרעה רעשיסור רעד רַאפ ,ןסילוק יד רעטניה רעגנירדניירַא עד

 רע טלַאה שטייד םעד רַאפ ;*םַאד עבעיט ַאיק רעצנַאג רעד ןעוועג רימיזַאק

 ןעװעטלַאש "ךעלעדיא; יד סָאװ ,טנוזעג םיא טסָאק'ס ...ןעמַאר יד ןיא ךיז

 םיא ןעמ טלעטש .ליומ'ס ןטלַאה רעבָא זומ רע .עדייבעג-טסנוק ןייז ןיא

 -ַאעט שידיא ןליּפש וצ ףיוא טמַא-זיירק ןופ שינעביולרעד עלעיציפָא ןַא וצ

 יצ ,םיא טלעפעג'ס יצ ,רעיוט ןוא ריט ןענעפע ,הליחמב ,רע זומ -- רעט
 ...טשינ

 ייױפ ןוא קנַארפ ןײג געמ ךיא סָאװ אנקמ ךימ ןענייז םירבח עניימ

 ףיוא טעליב ַא ןפיוק וצ ןעניגרַאפ טשינ ךיז ןענעק ייז .עניב רעד רעטניה

 יז ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוזעגסיוא עקַאט ךיא בָאה ,וליפַא עקרָאילַאג רעד

 עלעקניוו ַא ןיא ץעגרע ןייטש יַאדָאב : גנולעטשרָאפ ַא וצ ןעלגומשוצניירַא

 רעייז ןטעברעביא ןוא ןּפַאכ ןלעוװ ןרָאטעיליב יד זיב ,קוק ַא ןּפַאכנײרַא ןוא

 ,..דובכ

 ןַא טימ עמַאמ ןייז .טנעמיד רשָא ןעוועג זיא רבח רעטנעָאנ-רָאג ןיימ

 רעלדיקס ףיוא זױה-רָאפנײרַא ןַא טימ טריפעגנָא ןבָאה רעטסעוװש רערעטלע

 -טסַאּפ -- טָארד טימ ךעלעטערב ןופ טעברַאעגסיױא ןילַא טָאה עטַאט ןייז .סַאג

 -רַאפ וצ ייז ןפיוה יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא זיא ןוא --- זיימ ןּפַאכ וצ ףיוא סעק

 ,טנרעלעג ךיז ןבָאה ַאמע לרעטסעוװש ערעגניא ןייז ןוא רשָא ,ןפיוק

 ןמחנ רעדָא) רעלעוו ןמחנ טרעהעג ךיוא ןבָאה "קָאשזורקק רעזנוא וצ

 ,רעטיױר ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ןפורעג םיא ןבָאה רימ יװ ,רעלעג רעד

 המלש ,(ןוז ַא ס'רעדיינש רעזירַאּפ םעד) יקסעשזיווסעינ ינעב ,ךָאלב ןרהַא
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 ,ס'רעקעב םעד קישטנַאזַאכ ,(ענדָארג ןיא רערעל ַא טציא) יקסווָאקושז

 לבייל ,ןילרוב ןרחַא ,יקצידָאלָאק לבייל ,יקסנַאילוװָאכוס ,יקסיירעס ,סעקנעינ

 ןַאלװעצַאי הדוהי ,קישטלוקס .,יקסווָאלקש דוד ,(רעטופ יד ןופ) יקסרָאנס

 ןיא טציא) יקסלעגימש רׁשָא ,(ָאקלעב ר"ד רעטעּפש) ָאקלעב יבצ ,ןיּפַאל

 טציא) קישטָאטס לארשי ,(זירַאּפ ןיא טציא) קַאינזָאּפ עקשטיא ,(עניטנעגרַא

 ,שַאכ למהרבַא ןוא (עניטנעגרַא ןיא

 לקניפ ןועמש

 -11 רָאי ַא ןופ לגניא ַא ןעילוט ןעמונעג ךיז טָאה אירבח רעזנוא וצ

 שיטסיזַאנמיג ַא ַא ןגָארטעג טָאה רע .רעקניליטש ַא ,רענעגיוצעגקירוצ ַא

 ןפיא עלעטיה ַא טימ ,ךעלעביש עטצוּפעגּפָא ,סעקזייה עגנַאל ,עלעקשַאבור

 -סױרַא קידוועמעש רע טָאה ,ךיז ןלעטשרָאפ םייב ,טסיזַאנמיג-השעמ --- ּפָאק

 ןופ רעלטסניק-טּפיוה יד ןופ רענייא רעטציא) לקניפ ןועמש : טלמַאטשעג

 ,(לארשי ןיא "המיבה; רעד

 טמַאטשעג טָאה יז) האל-היח ,עמַאמ ןייז ןוא ,שרעה-יבצ ,עטַאט ס'לקניפ

 -רוטקַאפונַאמ ַא טַאהעג ןבָאה ,(סיָאריּפַאש רעטיװַאלס עטסואווַאב יד ןופ

 ,עבַאב) עמַאמ יד ןעוועג זיא עצינטפעשעג יד .סַאג ענרָאבָאס ףיוא טפעשעג

 | .ןגיוצרַאפ יז ןעמ טָאה ,עקבַאב רעדָא

 .ןזעוו ןצנַאג ןייז ןופ טלּפַאצעגסױרַא טָאה רעטַאעט ךָאנ גנַארד ס'נועמש |

 -סיוא ענייז ןטכיולעגפיוא ןֿבָאה ,"רעטַאעט; טרָאװ סָאד ןדײרסױרַא םייב

 ןיא טנװַאהַאב טוג רעייז ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רע .,ןגיוא עלופסקורד

 ןופ בור סָאד טנעיילעגרעביא טַאהעג ןיוש טָאה לקניפ .רעטַאעט ןינע םעד

 "עג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט םעד ןופ קרעוו עשיסַאלק יד

 זיא ןועמש .טפעשעג-ךוב ןיא ץָאקלעב ייב ןוא קעטָאילביב רעד ןיא ןענופ

 ,ןטנווָא יד ןיא טעּפש זיב ,געט-רעמוז עצנַאג ,ןטָארטעגּפָא טשינ זנוא ןופ ןיוש

 ,רעטַאעט ןופ ט'מולח'עג ןוא טכַארברַאפ ןעמַאזוצ רימ ןבָאה

 טשינרָאג טייקשירבח רעזנוא טָאה ,טרפב ןעמַאמ ןייז ,ןרעטלע ס'נועמש

 וצ ןרינַאלּפ רימ- זַא ,ןרעיוא ערעייז וצ ןעגנַאגרעד זיא סע ןעוו .טקעמשעג

 ערעייז רַאפ ןזייוו רעמ טרָאטעג טשינ ךיז ךיא בָאה ,סעקישטשרָאיטקַא ןרעוו

 רימ ןבָאה ייז .טפעשעג רעייז ןופ ןבירטעג שממ ךימ ןבָאה ייז ....ןגיוא
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 יג .עלעדנוז רעייז ןזָאל ורוצ לָאז ךיא זַא ,טרָאװ ןברַאה ןטימ טנרָאװעג

 ורוצ טשינ ךימ טזָאל לדנועמש עלעדנוז רעייז זַא ,השעמ ַא ייז לייצרעד

 גונעג בָאה ךיא זַא ;רָאיטקַא ןַא ןרעוו וצ עיציבמַא רעקידנענערב ןייז טימ

 עניימ ןופ םיבוט-םישעמ עניימ ןטלַאהַאבוצסיױא ױזַא יו תורצ ענעגייא עניימ

 רעייז זַא ,ןסיוורעד ךיז ןלָאז ייז זַא ,טלעפעג טשינ רימ טלָאװ רעמ .ןרעטלע

 ...רענעלּפ-רעטַאעט טימ םורַא ךיז טגָארט רוחב-הבישי

 ךיא בָאה ,לארשי תנידמ ןיא טיזיוו ַא םעניימ תעשב ,1952 רָאי ןיא

 -נַאסקעלַא רעדורב ןייז .ןרעטלע ס'לקניפ טימ ןפערט וצ ךיז תוכז םעד טַאהעג

 .ןרָאװעג רטפנ טייהרעגנוי זיא ,הנידמ רעד רַאפ רעפמעק רעוויטקַא ןַא ,רעד

 עטַאט ַא יו ,רימ טימ טּפַאכעגמורַא ךיז טָאה ,שרעה:-יבצ 'ר ,רעטָאפ ס'נועמש

 ַא ןיא קנַארק ןגעלעג טקנוּפ זיא האל-היח עמַאמ יד .ןוז םענעריולרַאפ ַא טימ

 ךימ טָאה יז .ןירַא לָאטיּפש ןיא ריא וצ ןרָאפעג דלַאב רימ ןענייז ,לָאטיּפש

 ךיז טָאה ןוא לארשי ןייק םוק ךיא זַא ,טסואוועג טָאה יז ,טרַאװרעד ןיוש

 ,םייה רעד ןיא ןעמענפיוא טינ ךימ ןעק יז סָאװ ןצרַאה םוצ ןעמונעג קרַאטש

 ןעירשעגסיוא יז טָאה ,ןעזרעד ךימ טָאה יז ןוא ןעמוקעגניײרַא ןענייז רימ ןעוו

 : טעב-ןקנַארק ןופ

 רעדיוו ןיוש טסיב ,עשזיסָאװ !רענייב יד טימ עקמייח ,ָאי ! עקמייח ---

 ? עיציטעּפער ַא וצ ןענועמש ןפור ןעמוקעג

 ןוא ןעמונעגמורַא ךימ טָאה יז .טעב-ןקנַארק ריא וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 :טלציוועג ךיז ךיא בָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ .עמַאמ ַא יו טשוקעג

 ךימ טביירט ןוא ןקעטש ַא טציא טמענ ,ןעז ךימָאל ,לקניפ תרבג ,ונַא ---

 טגעלפ ריא יװ ,רעטַאעט ןיא סעיציטעּפער יד וצ ןע'נועמש ןפור רַאפ סױרַא

 .י.ענדָארג ןיא ןָאט סע

 ,טרעצעגּפָא ריא ןופ .ןגיוא עגולק עריא ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןרערט

 "רעד טָאה יז סָאװ ,תחנ רעסיורג רעד טלַארטשעגרעטנורַא טָאה םינּפ סַאלב

 טמערוטשעגפיוא טלָאמעד טקנוּפ טָאה לקניפ .ןע'ננעמש ריא ןיא טבעל

 ."טניגריּפע קרעװ ס'נעסביא ךירנעה ןליּפש ןייז טימ הנידמ יד

 עלעביז-עּפיש ןייק טשינ ךיוא טסיב ,טרעהעג ךיא בָאה ,עקמייח ,וד --

 טשינ ,יַא -- .ךיוא רימ טימ טסיורגעג ךיז יז טָאה --- !עקירעמַא ןייד ןיא

 ...תחנ םעד ןבעלרעד וצ ן'האל-עוויר ןעמַאמ ןייד ןעוועג טרעשַאב

 .תמאה םלוע ןפיוא ךיוא טציא ןיוש ןענייז עמַאמ-עטַאט ס'לקניפ ןועמש
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 לא

 עקלָאיל :ךעלרעדירב ייווצ ןעמוקעגוצ ןענייז עּפורג"רעדניק רעזנוא וצ

 ס'יקסווָאזערעב לווייפ רָאשזיריד םעד .,יקסווָאזערעב עקלואש ןוא (לאירזע)

 טָאה רע :טסינַאיּפ רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ןיוש זיא עקלָאיל ,רעדניק

 ןיא ץסעקלוס טימ ,רעלדיפ םעד ן'סַאנָאי טימ קידנליּפש טלעג טנידרַאפ ןיוש

 טרינַאּפמָאקַא ןוא עקלַאכירב רעד ףיוא ענייפַאק-רעמוז רעד ןיא ,ןענַארָאטסער

 "מוא זיא ,עק'לארשי ,רעדורב רעטסגניא רעד .ָאניק ןיא ןעמליפ עמוטש יד

 סָאװ םָארגָאּפ םעד ןיא ,1925 רָאי ןיא ,תועובש גָאט ןטשרע םעד ןעמוקעג

 עקלָאיל .טפַאשרעה רעשיליוּפ רעד רעטנוא ענדָארג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןענייז עדייב .רָאטיזָאּפמָאק ַא עקלואש ןוא רָאסעּפָארּפ-קיזמ ַא טציא זיא

 .לארשי תנידמ ןיא טסואווַאב

 ַא ךיז ןוא ןייארַאפ-רעדניק ַא ןיא טריזינַאגרָא לעיציפָא ךיז ןבָאה רימ

 ,"תורח; ףיוא ןעמָאנ םעד ןטיבעג רימ ןבָאה רעטעּפש ."ןויצ, ןבעגעג ןעמָאנ

 וצ ןײרַא ןעמ טגירק ױזַא יו : םעלבָארּפ ַא ןפַאשעג דלַאב ךיז טָאה'ס

 ענעסקָאװרעד יד !?"טכעלשעג-ןעמַאד, ןופ רעדילגטימ ןייארַאפ ןיא זנוא

 וצ ןעגנולעג ןיא ייז זיב ןייטשוצסיוא גונעג טַאהעג ןבָאה ןּפורג-ןרָאטַאמַא

 עניילק ןעמ טמענ ואוו טנייה ,ןלָאר-ןעיורפ יד ןליּפש וצ ףיוא ךעלדיימ ןגירק

 ןליּפש וצ ןגַאװ ןוא עמַאמ-עטַאט ןלעטש-ןגעקטנַא ךיז ןלָאז סָאװ ךעלעדיימ

 ?וצרעד *רעטַאירט; ַא ןיא ךָאנ ,ךעלגניא טימ ךיז

 טָאה יז .ַאמע לרעטסעוװש ס'טנעמיד טָאה םעלבָארּפ רעזנוא טזיילעג

 -שוק ַאינַאמ ,םײהקַאז ַארַאלק ,לעטניּפ לחר :סעט'רבח עריא טריטורקער
 ַאנַא ,שטיבויל ַאדיא ,(עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןפָארטעג יז) רעינ

 -עּפש) שטיוָאקַאילעט ,ןַאמדוג ַאטרעב ,יקסלָאװָארַאטס עקטע ,קישטייװָאלָאס

 "וצ רימ ןבָאה טנעמיד ַאמע קנַאדַא .ןטנעמיד טימ טַאהעג הנותח רעט

 ןױשרַאּפ ַא עלעדיימ ַא ןעוועג זיא ַאמע .לַאנָאסרעּפ"ןעיורפ ַא ןגָארקעג

 תעב ,רעטעּפש ןרָאי טימ .ךעלעגיוא עיולב ,רָאה עטלזיירקעג ,עדנָאלב טימ

 ,רעציּפָא רעשיליוּפ ַא טבילרַאפ ץַאמע ןיא ךיז טָאה ,טפַאשרעה רעשילױּפ רעד
 ,טיוט ףיוא ןסָאשרעד ריא בילוצ ךיז טָאה רע .טסירק ַא

 רעטקַאנייא ןַא זנוא רַאפ טצעזרעביא טָאה ,טנעדוטס ַא ,ןרעּפלַאה ַאווָאיל

 ַאינָאס ןירערעל רעד וצ טעדנעוועג ךיז ןבָאה רימ ,"עשַאק ַא טכַאקרַאפ,

 ןרעג סע טָאה יז .עידעמָאק יד ןרידוטשנייא זנוא טימ לָאז יז זַא ,בודַארַאטס

 ערעגניא ריא עּפורג רעד ןיא זנוא וצ טכַארבעגנײרַא ךיוא טָאה ןוא ןָאטעג
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 עטסואוַאב ַא ןרָאװעג ךיוא רעטעּפש זיא יז) בודַארַאטס ַאילַאג לרעטסעווש

 רעד .ןריטעּפער וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה רימ .(ןירעליּפשיש עשידיא

 רעטנוא לייט-טרעצנָאק ַא ןוא רעטקַאניא םעד ןופ ןענַאטשַאב זיא םַארגָארּפ

 .עדָאמ רעד ןיא ןַאד ןעוועג זיא'ס יװ ,"טנעמסיטרעוויד, :לטיט םעד

 -סקלָאפ עטריזינעצסניא טריפעגכרוד רימ ןבָאה לייט-טרעצנָאק םעד ןיא

 ךיא; דיל סָאד טַאהעג טָאה לַאפייב סיורג .םויטסָאק ןוא םירג ןיא רעדיל

 ןיא רימ ןופ ןוא קישטָאטס לארשי ןופ טריפעגכרוד ,"הלגע-לעב ַא ןיב

 טריפעגנָא טָאה ןייטשניב ףסוי .טרימַאלקעד טָאה לקניפ ןועמש .,םרָאפ-טעוד

 ענַאיּפ רעד ףיוא טליּפשעג טָאה יקסווָאזערעב עקלָאיל ,רָאכ-רעדניק ןטימ

 ןבָאה וועשַאילע עקלומ ןוא ַאשַארבַא רעדירב יד .סעיציזָאּפמָאק עשיסַאלק

 עשיטַאבָארקַא "יבכמ, ןײארַאפ-ןרוט םענעפַאשעג-יינ םעד טימ טריפעגכרוד

 ןבָאה עּפורג-טרָאּפס רעד וצ ,ןדימַאריּפ ןוא ןרעמונ-טרָאּפס עשיטסַאנמיג ןוא

 ןוא (עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא טציא) זוטייל לבייל :טרעהעג ךיוא

 -עדק רעזנוא .(עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טציא) שטיוװעלַאמ למהרבַא

 הסנכה עצנַאג יד .גלָאפרעד ןשּפיה ַא טימ ןוא םולשב ךרודַא זיא "טויב

 "טרעדיוגעג; ךיז ןבָאה רימ .םייה-רעדניק רעד רַאפ טקנעשעג רימ ןבָאה

 -עט-רעטַאעט עקידרעטייו רעזנוא טרינַאלּפ ןיוש ןוא ןרָאיטקַא ע'תמא יו
 ,טייקיט

 טזָאלעג ךיז ,עקלַאכירב רעד ףיוא ןעמוקפיונוצ ךיז רימ ןגעלפ טכַאנרַאפ

 ןבָאה ,ןטכַאּפ יד ןיא רעציזַאב-טוג יד ייב ,ןטרָאד .געוו רעצישזדנַארג ףיוא

 ַא טימ ןסיברַאפ ,וק רעד ןופ ךיילג ךלימ טימ ןעקנורטעגנָא טוג ךיז רימ

 -יל עשיסור ןוא עשיאערבעה ,עשידיא ןעגנוזעג ,טיורב עוװעזָאר קישטיירק

 בָאה ךיא עכלעוו ,ןסעיּפ יד ןופ ךעלטרעווכיילג יד ט'רזח'עגרעביא : רעד

 ףיוא לַאקָאל םענעגייא רעזנוא וצ טזָאלעג ךיז טשרע ךָאנרעד ,טקנעדעג

 -ָאק טימ טצוּפַאב טנעמיד טָאה לרעמיצ רעזנוא ,סַאג יקסנַאשטינדָארָאג

 ,עלעדנעמ ,ןַאמציוו םייח ,לצרעה ר"ד ןופ רעדליב טימ ,סעטנעל עטריל

 ,םייה עטייווצ רעזנוא ןרָאװעג זיא לרעמיצ סָאד .םכילע םולש ןוא ץרּפ

 ַאיליא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ךיז ןבָאה ןייארַאפ-רעדניק רעזנוא טימ

 -ַאעט טפיוקרַאפ ךיוא טָאה'מ ואוו ,טפעשעג:-ךוב ןופ יקסרעביא ַאינָאס ןוא

 חנ ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג ןוא טסינויצ רעטסואווַאב רעד .ןטעליב-רעט

 ,(=טנעמָאמ רענדָארג; ןופ רָאטקַאדער רעד רעטעּפש) יקסווָאזערעב לדוד ,סַאב

 רָאילפוס רעד ןעמוקעגוצ ךיוא זיא דלַאב ;רעלעװ השמ ,ןרעּפלַאה ַאווָאיל
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 -ָאטָאפ רעד ןבעגעגּפָא זנוא טימ ךיז טָאה ןטסרעממַא ,שטיװעלעסָאי ריאמ

 | | ,לומָאכ לארשי קישטשּפַארג

 רַאפ ןליּפש רעדניק רימ ןלָאז סָאװ :הרדס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 רימ זַא ,ט'הנעט'עג ןבָאה זנוא ןופ עקינייא ? גנוריפפיוא רעטייווצ רעזנוא

 ןענייז ךיא ןוא לקניפ .ןעמַארגָארּפ-"טסנוק-ןיילקא ייב ןטלַאה ךיז ןפרַאד

 -ריפ רעדָא יירד ןליּפש ןוש ןומ רימ :ןעלמיה יד ןיא ןכָארקעג ןיוש

 ןבָאה -- עּפורג ס'רעברַאג ןופ רעגייטש ןפיוא --- קרעוװ עשיטַאמַארד עקיטקַא

 ןגָארקעג טָאה רעלעװ השמ .טריפעגסיוא ןבָאה רימ .טפמעקעג עדייב ךימ

 -עטניא רעד, עמַארד עטקורדעג ס'נייבשריה ץרּפ עשרַאװ ןופ טקישעגוצ

 :רַאפ ךיילג ןיב ךיא .ןענעייל םוצ עסעיּפ יד ןבעגעג רימ טָאה רע ."טנעגיל

 עיצקַא יד זַא ,טכַאדעגסױא ךיז טָאה רימ .גנולדנַאה רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכ

 "ורב ןיימ טימ יו עטכישעג עקיבלעז יד .םייה רעד ןיא זנוא ייב רָאפ טמוק

 ןוא םיא ןשיוװצ ףמַאק רעקיבלעז רעד .רענָאיצולָאװער רעד ,לוולעוו רעד

 השמ .עסעיּפ רעד ןופ ןרָאװעג טרעטסײגַאב ךיוא זיא לקניפ ,ןטַאט םעד

 .ןעוועג םיכסמ וצרעד עלַא ןבָאה -- עסעיּפ יד טרידנעמָאקער ךיוא טָאה רעלעוו

 טָאה טפירשטנַאה רעשירפוס ןייז טימ ןוא ליופ ןעועג טשינ זיא רעלעוו

 | ,.טקישעגקירוצ לכיב סָאד ןוא טסקעט ןצנַאג םעד ןבירשעגרעביא רע

 טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ,בודַארַאטס ַאינָאס ,עשרָאסישזער רעזנוא

 לארשי טָאה ."ַאטַאנָאס רעציירק,א ס'נידרָאג בקעי ןופ גנוריפפיוא ס'רעברַאג

 עסעיּפ יד רעדניק זנוא טימ ןרידוטשוצנייא הכאלמ יד ןעמונעגרעביא לומָאכ

 ,םוחנ ןופ עלָאר יד ןרָאװעג טליײטעגוצ זיא רימ .,"טנעגילעטניא רעד;

 ןועמש ןגָארקעג טָאה םירפא ןטַאט םעד ןופ עלָאר יד .טנעגילעטניא רעד

 "נַאלַאט ַא) לעטניּפ לחר -- רעטסעווש יד ,טנעמיד ַאמע -- עמַאמ יד .לקניפ

 ,טנעמיד רֶשָא :טליּפשעג ןבָאה ןלָאר ערעדנַא יד .(רָאג זיב עלעדיימ טריט

 ןוא שטיוָאכַאװעש ַאדיא ,םיײהקַאז ַארַאלק ,רעלעוו ןמחנ ,יקצידָאלָאק .לבייל

 ,שזַארוק לקנַאי ןעועג זיא רעכַאמקירַאּפ ןוא רערימירג רעד .ךָאלב ןרהַא

 ןרָאװעג זיא הסנכה עצנַאג יד .יקסוװָארּפעינ רתלַא --- רָאטיזיוװקער רעד

 רעטנוא ,"הרזעה-רעש? עיצַאזינַאגרָא רענעפַאשעג-יינ רעד רַאפ טמיטשַאב

 -קיצרָאטָאמ ַא ןיא ןעמוקעגמוא) ווָאקייבער יכדרמ ןופ טפַאשרעריפנָא רעד

 | ,(1925 רָאי ןיא ,לארשי ןיא טנעדיצקַא-טעל
 ןשיפַא עלעיצעּפס טקורדעג ןיוש רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד רַאפ

 רעד ןיא רעמענלײטנָא יד ןופ ןעמענ יד טימ ,שידיא ףיוא ןוא שטייד ףיוא
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 ןייא .טָאטש ןופ ןסַאג עלַא ףיוא טּפעלקעגסיוא ןעמ טָאה ןשיפַא יד ,עסעיּפ

 טקנוּפ ,רעיומ ס'װָאקמַאז ףיוא סַאג-סָאלש גָאר ןפיוא ןעגנַאהעג זיא שיפַא

 ארומ בָאה ךיא .טניואוועג טלָאמעד ןבָאה רימ ואוו רעיומ ס'ווָאגניליש ןבעל

 ןיא ךָאנ טלָאמעד ךיא בָאה .קינָאלבַאי םייח ןעמָאנ ןיימ ןריסנָאנַא וצ טַאהעג

 -בַאי םייח :טריסנָאנַא ךיז ןוא עניב רעד ףיוא ןעמָאנ ןיימ ןטיבעג ענדָארג

 ַא בילוצ ןעמוקעגוצ רעטעּפש ןרָאי טימ רימ זיא ?ןַאמרעה; רעד .ווָאקָאל

 .עקירעמַא ןיא ןיוש טייקידנעווטיונ רעװַאקישט

 .רעד יווייס ךיז טעװ עטַאט ןיימ זַא ,ץרַאה סָאד ןקָארשעג טָאה ךימ

 רוחב-הבישי רעד -- עלעדנוז ןייז זיא "ָאקָאלבַאיא רעד זַא ןעוועטנורג

 ןבָאה טשינ לָאז עטַאט רעד זַא ,טשינ רימ ךיז טביולג סע .ומצעבו ודובכב

 ןיא רע ואו טנעװ יד ףיא ןעגנַאהעג ןענייז סָאװ ,ןשיפַא יד טקרעמַאב

 -רַאפ ָאי אקווד טָאה עטַאט ןיימ זַא ,ןייז לָאז .טפָא רעייז ןעגנַאגעגיײברַאפ

 רע זַא ,ןייז לָאז ?"עדי-אלכ, טכַאמעג ךיז טָאה רע רָאנ ,קסע ןַא ןענַאטש

 ןייק ןיוש טעװ רימ ןופ זַא ,"הלטבל-הכרב? ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש ךימ טָאה

 ןוא סעיציטעּפער יד טימ ןָאטרַאפ רעייז ןעוועג ןיב ךיא ?ןרעו טשינ בר

 ןייגכרוד טעװ ץלַא זַא ,טפָאהעג בָאה ךיא .,ליפוצ ט'הריקח'עג טשינ ךיז

 | ,.. םולשב

 ןבָאה ,סעיציטעּפער יד טימ ךרד ַא ףיוא ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה רימ ןעוו

 טָאה שזַארוק ;:עסעיּפ רעד ןופ ןעמויטסָאק יד ןיא טעיָארטסעגסיוא ךיז רימ

 סעזָאּפ ענעדישרַאפ ןיא טריפַארגָאטָאפ זנוא טָאה לומָאכ ןוא טרימירג זנוא

 ענייז ןיא טלעטשעגסױרַא רע טָאה רעדליב יד .ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ יו

 ןופ ןּפיט יד ןקוקנָא ןפָאלעג זיא םלוע רעד .סַאג ענרָאבָאס ףיוא ,סענירטיוו

 -קַאװרעד יו רעטַאעט ןליּפש וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק יד

 רעד ןיא ךיז טריפ'ס יװ -- סעקמַארגָארּפ ,ןשיפַא ,רעדליב טימ :ענעס

 זייווצהעש ןענַאטשעגּפָא ןענייז ,רעליּפשיוש יד ,ןײלַא רימ ,טלעוו-רעטַאעט

 -ַאטָאפ ערעזנוא טימ ןקוקנָא טָאז טנעקעג טשינ ךיז ןוא סענירטיוו יד ייב

 -טיוו ס'לומָאכ ןיא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז סעיפַארגָאטָאפ יד) סעיפַארג

 ןעניפעג רעדליב יד ןופ סעיּפָאק .ןרָאי ןוא ןרָאי ,סַאג ענרָאבָאס ףיוא סעניר

 .(לארשי ןיא לקניפ ןועמש ייב ןוא רימ ייב ךיז

 :אמזוג ןָא הטפיוא רעזנוא טימ ?םָארָאדָאכ; ןעגנַאגעג זיא ענדָארג

 ַא טכַאמעג טָאה ןייבשריה ץרּפ ןופ עסעיּפ ַא ןליּפש וצ טסעמרַאפ רעזנוא

 טעמכ ,רימ ױזַא יו ,טרעדנואוועג ךיז טָאה בושי רעד .טָאטש ןיא םשור
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 עמַארד רעלעוטקַא רעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ןעמונַאב טוג ױזַא ןבָאה ,רעדניק

 .ענעסקַאװרעד ןופ שינעדנעטשרַאפ טימ ןלָאר ערעזנוא טריפעגכרוד ןוא

 ןופ עלָאר רעד ןיא לקניפ ןועמש טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד

 ַא ,תמא -- ןַאמנגנוי ַא ןופ עלָאר ַא טליּפשעג בָאה ךיא ,אלימ .ןטַאט םעד

 ,"טנעגילעטניא רעד. ןופ עלָאר ערַאבקנַאד-טכע ןַא רעבָא ,ןרָאי יד ןיא רוחב

 ףימ זיאס .טלעװ רעד ףיוא טייהכיילג ןוא טייקיטכערעג טקידערּפ סָאװ

 וצ .רוחב רענעסקָאװרעד-השעמ ןטלַאה ֹוצ ךיז רעווש ןעמוקעגנָא טשינ

 ןלירב ןָאטעגנָא לומָאכ רימ טָאה ,טנעגילעטניא ןַא ןופ ּפיט םעד ןלעטש

 ךיא .ץנעגילעטניא ןופ ןמיס ַא יװ ,םערָא ןרעטנוא רעכיב רָאּפ ַא טימ

 טשטַאּפעג רימ טָאה ןעמ ןוא םוקילבוּפ ןפיוא קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג בָאה

 ,דרָאב ַא טימ טרימירג ,הווצמ-רב רַאפ ךָאנ לגניא ַא ,רעדיוו ,לקניפ .,*ָאװַארב;,

 ַא טײקכעלריטַאנ ַאזַא טימ ןליּפשּפָא לָאז ,ּפָאק ןפיוא קורַאּפ ןעיורג ַא טימ

 טנַאה עטריזילַארַאּפ ַא טגָארט סָאװ ,ןטַאט ןטלַא ןַא ןופ עלָאר עטריצילּפמָאק

 סָאד -- ןקעטש ַא ףיוא טרַאּפשעגנָא סופ ןטמיילעג ַא טימ ,עילטעּפ ַא ןיא

 "רעדניק רעזנוא ןופ עקירעביא יד .ןרעדנואווַאב וצ רָאנ ןעוועג תמאב זיא

 טרפב ,ןלָאר ערעייז ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיוא ךיז ןבָאה עּפורט

 -ער רעזנוא ןגָארקעג ןבָאה גנונעקרענָא סיורג ,לעטניּפ לחר עלעדיימ סָאד

 ןשטנעמ-סקלָאפ ענעטלעז ייווצ -- רעלעוװו השמ ןוא לומָאכ לארשי רָאסישז

 .ןעוועג

 עמַארד רעקיטכיװ רעד ןיא עניב רעד ףיוא טירטסױרַא רעטשרע ןיימ

 ךיז טָאה ענדָארג ןיא עפורט-רעדניק רעזנוא טימ ?טנעגילעטניא רעד;

 םעד ."עידעמָאק"-יגַארטק ַא ןיא ערעימערּפ רעד וצ ןעלדנַאװרַאפ טנעקעג

 טנָאמרעד ןעמ טָאה רעטַאעט-טָאטש רענדָארג ןיא טנװָא םענעי טנעדיצניא

 ןשיװצ עזַארפ-רעטַאעט ַא ןרָאװעג וליפַא זיא'ס .גנַאל-ןרָאי ענדָארג ןיא

 "ןסילוק ןסייר, וצ ביל טָאה סָאװ עגעלָאק ַא טדערַאב טָאה'מ ןעוו ,ןרָאיטקַא

 ,(טשינ ףרַאד'מ יצ ,ףרַאד'מ יצ ,ןעװעדלַאוװעג)

 עקייש רעדירב ייווצ עניימ ץוח זַא ,קורדנייא ןרעטנוא ןעוועג ןיב ךיא

 טנװָא םענעי החּפשמ ןיימ ןופ זיא ,עקווַאלס רעטסעווש ןיימ ןוא ,עקטָאמ ןוא

 ןטירד םעד ןיא .רעטַאעט ןיא ןעוועג טשינ רעמ רענייק גנולעטשרָאפ רעד וצ

 ןעניז ןופ רעטנורַא םוחנ טייג "טנעגילעטניא רעד; עסעיּפ רעד ןופ טקַא

 טרעדָאפ עכלעוו ,םענעגושמ ַא ןופ ענעצס עשיטַאמַארד עקרַאטש ַא זיא'ס

 "נָא ןַא ,רעדיוו ,ךיא .עלָאר יד ןריפוצכרוד רעליּפשיוש ןטבַאגַאב ,ןטריניטוד ַא
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 טעװעלַאשזעג טשינ בָאה ,עיצַאוטיס רעד ןופ תמא ןַא ףיוא טרירעג ,רעגנַאפ
 ןיא .רענעט עטסכעה יד ףיוא *טעװעטַאמַארדעג; בָאה ךיא ןוא חוכ ןייק
 ,ךרָאש ַא ןרעה טנעקעג טָאה'מ ,טייקליטש ַא טשרעהעג טָאה אקווד רעטַאעט
 עניב רעד וצ ךיז טזָאל ,ץַאלּפ ןופ ףיוא-ביוה ַא יורפ ַא ךיז טיג לָאמַאטימ
 :סיוא ךעלרעמָאי טיירש ןוא

 ...!עקמייח ,טינ ךיז סייר ; טינ ךיז סייר !דניק ןיימ ,עקמייח ---

 ןעוועג ךיוא זיא יז ...ןעמַאמ ןיימ ןופ ןעמוקעג זיא יירשעגסיוא רעד;

 ןגָארטרעבירַא טנעקעג טשינ רעמ טָאה ץרַאה ס'עמַאמ ריא .רעטַאעט ןיא

 ןבָאה ייז .טפעלּפעג יוװ ןציז ןבילבעג זיא םלוע רעד ."םירוסי-עניב; עניימ

 ,ץרַאה ס'עמַאמ ַא ןעוועג לחומ ןבָאה יז .ןענַאטשרַאפ ןוא טּפַאכעג דלַאב ךיז

 18 לטיּפַאק

 "הרותה רעש  הבישייד

 עטלַא יד ןופ טײלגַאב ןָא טמוק רעטניוו רעיינ

 ןייק :ןָא טלַאה המחלמ יד .רעגנוה ןוא טלעק : םיפתוש

 ןפיוא טשינ -- רָאפ טשינ ןעמוק ןטכַאלש עקידנרידיצעד

 זיא שטייד רעד .טנָארפ-ברעמ ןפיוא טשינ ןוא -חרזמ

 סעירָאטירעט ענעמונרַאפ יד ףיוא ןרעטניוורעביא ןבילבעג

 ,ברעמ ןופ ןוא חרזמ ןופ

 ,טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןטלַאװרַאפ סָאװ ,ןדרעהַאב עשירעטילימ יד

 רַאפ ךיז ןטלַאה ייז ; ןיערָאל-סַאזלע ןופ ןטסיוװרעזער עכעלטע ןופ ןעיײטשַאב

 עקַאט ךיז טָאה .טינ ןיטולחל ייז ןענייז רעגנערבסיוא ןייק .ןזיוצנַארפ עבלַאה

 זיא טײקיזָאלטעברַא יד ,ןעװעטסוּפ ןעמָארק יד .בושי ןופ עפש יד ןָאטענּפָא

 געט עצנַאג ּפָא טייטש "ךמע; .רעסערג ךָאנ זיא תורקי רעד ,סיורג רעדיוו ןיוש

 -רַאפ ַא ףיוא ןגיוא יד סיוא טקוק'מ ,"עזרעב; ס'רעטעברַא םעד ,רַאװלוב ןפיוא

 -רעביא ,עקירעגנוה .ןייז טשינ לָאז סע ןעמעוו ייב ןוא סָאװ ייב --- לטסניד

 עקידייל טימ הריד רעטלַאק ַא וצ טנװָא ןיא ךיז ןעמ טּפעלש ,ענערָארפעג

 ,רעדניק ןוא יורפ עקירעגנוה וצ טנעה
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 "רעטניוו .לרוג ןקיבלעז םעד ןלייט עקטָאמ רעדורב ןיימ ןוא עטַאט ןיימ

 "יקורב טימ ןעמענרַאפ טשינ ךיז ןעמ ןעק --- וליפַא המחלמ ַא ןָא --- טייצ

 טימ טקעדַאב ןענייז ,ןרַאוטָארט ןוא ןקורב ,ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא ,יירער

 .יינש ןפיט ןיא ןבָארגַאב ןוא זייא

 "רעשעלרעייפ רעשיטָאטש רעד ןיא טניד רע .לזמ טָאה לכימ ןיזוק ןיימ

 עטַאט רעד טָאה ןעקטָאמ .ןפָאלש וצ ואוו ןוא ןסע וצ סָאװ רע טָאה ,עדַאגירב

 ןדיא רַאפ טשינ זיא'ס .טשינ טסַאּפ'ס .ןסילשנָא ךיז טזָאלעג טשינ ץלַא

 -רַאפ יז .קירבַאפ-ןטרָאק רעד ןיא ןעניּפַאל ייב ךעלסיבוצ טעברַא עקווַאלס

 סָאװ לדיימ ַא -- ךיז רַאפ יז ףרַאד קרַאמ רָאּפ יד .ךס ןייק טשינ טניד

 רַאפ ךָאנ ףרַאד'מ ,דניק לציּפ ַא ךָאנ זיא עלחר .םיכודיש ןיא ןיוש טייטש

 ,דומיל-רכש קרַאמ עכעלטע ןלָאצ ריא

 טנַאה רעד ןיא ןעמַאמ רעד טגנערב סָאװ ,רענידרַאפ רעקיצנייא רעד

 ,ףיוהדןַאב ןפיוא ץלַא ךָאנ טעברַא רע .עקייש זיא ,תוריכש עצנַאג ןייז ןיירַא

 ַאזַא ןייז וצ סנרפמ ךעלגעממוא רעבָא זיא ןיײלַא ןטסנידרַאפ ענייז טימ

 רע ,ןעקייש רַאפ עמוס עסיוועג ַא ּפָא עמַאמ יד טגייל םעד ץוח ,עילימַאפ

 עקדָאבָאלס ןופ רוּפיצ-ןק עטנעי זיא הלכ ןייז ,ןרָאװעג ןתח ַא לזמ טימ זיא

 ןבָאה הנותח בורקב ןטכַארט ייז .לדיימ טנעגילעטניא-טסכעה ,ןייש ַא --

 רעליימ ליפזַא ןענעמרָאק וצ .ןבעל-עילימַאפ ןגייא ןַא ןריפ ןביױהנָא ןוא

 רענעי רעדָא רעד סָאװ קרַאמ עכעלטע יד ןופ ןוא ןטסנידרַאפ ס'עקייש טימ

 ךָאנ .ףוס-םי-תעירק טימ ןעמַאמ רעד ןָא טמוק ,וצ-טפרַאװ החּפשמ רעד ןופ

 ,עציורט ףיוא ,למערק-םימשב ןיא ןרעּפלַאה הנמלַא רעד ייב סָאװ קילג ַא

 ןעמ טפרַאװ ,קרַאמ רָאּפ ַא ןירַא טלַאפ'ס ,"לכיב; ןפיוא חוטב רימ ןענייז

 טעז ןעקייש ."לכיב. ןפיוא רעדיו טמענ'מ ןוא --- בוח ןפיוא סעּפע וצ ריא

 וצ .עיצרָאּפ ענעעזעגנָא ןַא רעלעט ןפיוא ןגיײלנָא ןעמ זומ םיא ,וצ עמַאמ יד

 -קידייל יד ,רימ ,אלימ .חוכ ךס ַא ןבָאה ןעמ זומ ןזָאװַארַאּפ יד ייב טעברַא ןייז

 ...רעסעמיץיּפש ןפיוא סעיצרָאּפ טימ ןייגַאב ןיוש ךיז ןזומ ,רעייג

 עמַאמ יד ןיוש ןעק סנ םעד -- ןלָאצ טלעג"הריד וצ רעבָא טמוק'ס ןעוו

 רעבָא ,סעלָאּפ יד טשינ עקַאט טסייר רעקעב רעד יקצולַאז ,ןזייװַאב טשינ

 ?זנוא רַאפ סע טסַאּפ יוװ ...םינּפ סָאד ךָאד טמַאלפ'ס

 ךיז טָאה סַאגיסָאלש ףױא רעיומ ןסיורג ןיא ווָאגניליש רעטעפ םייב .

 ןעניואוו רימ ואוו יד יו רענעלק ךס ַא ,תמא .על'הריד ַא טקידיילעגסיוא
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 ,סיוא עמַאמ יד טנכער ,ןבָאה הנותח דלַאב ךָאד טייג עקייש יו ױזַא רעבָא

 ,ןעשטסעמָאּפ ךיז ןעמ טעװ ,רעמַארעג ןרעוו ךָאד טעוו

 רעטעפ םעד ,עקייח רעטכָאט יד ןוא ריאמ ,עקשריה : ןיז-ווָאגניליש יד

 רימ .טלעג ןכיילג ןיא על'הריד סָאד ןעגנודרַאפ זנוא ןבָאה ,םישרוי ס'גילעז

 "הריד ןייז טעװ ? טקַארטנָאק ַא ןעד ןביירש רימ .ןעגנודעג טשינ ךיז ןבָאה

 ךָאד זיאמ .ןטרַאװ ייז ןלעװ -- טשינ הלילח ;ןלָאצ ןעמ טעװ -- טלעג

 .סווָאגניליש יד ,הרבח ערעייט ללכב ןענייז ייז .החּפשמ ,טולב ןגייא סעּפע

 ,..ןטרַאװ ןלעוװ ייז .ןלעטשסױרַא טשינ זנוא ייז ןלעװ סָאג ןפיוא

 -עג ךיא בָאה ,שטיװָאּפוז בייל-םייח 'ר ,ןץיבר רעקָאשישייא םעד ייב

 -נעעג ַא ןיוש ןיב ךיא זַא ,ןסייהעג סע טָאה לעיציפָא ,םינמז עכעלטע טנרעל

 טושּפ זיא ךוניח ןיימ ןצעזרָאפ יו ױזַא רעבָא .הבישי רעד ןופ רעטקיד

 -ייא םעד וצ טעילוטעג ץלַא ךָאנ לייוורעד ךיז ךיא בָאה ,ואוו ןעוועג טשינ

 ןענרעל סָאד טצעזעגרָאפ ךיא בָאה טרָאד .התיכ רעטרעפ רעד ןיא רעקָאשיש

 | | ,םידומיל עכעלטלעוו ךיוא ןוא ך"נת ,ארמג

 ךיא ואוו ,קסנימ ןייק זנוא ןקישסױרַא סָאד ,ךורבסיוא-המחלמ רעד

 ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רַאפ ךָאנ עיזַאנמיג רענלַאער ןיא טנרעלעג בָאה

 ןפרָאװעג ךיז בָאה'כ .ןבעל גנוי ןיימ ןיא גנורעדורעצ ַא טכַארבעגנײרַא טָאה

 ןיא ,רעטַאעט טליּפשעג ,רָאכ ןיא ןעגנוזעג :השבי רעד ףיוא שיפ ַא יװ

 ןוא ליצ ַא ןָא -- לדנעמ-םחנמ ַא יװ טלדנַאװעג ,טלדנַאהעג ,רעטסעקרָא

 | ,טפנוקוצ רעד רַאפ קוקסיוא ןַא ןָא

 ןיא ןריפוצנייא טנדרָארַאפ שטייד רעד טָאה ,ענדָארג ןעמענרַאפ םייב

 ףיוא םידומיל עכעלטלעוו ,הבישי רעד ןיא ךיוא יוװ ,ןטלַאטשנַא-ןרעל עלַא

 טּפעלקעגוצ טשינ ןפוא-םושב רימ וצ ךיז טָאה ןושל עשטייד סָאד .שטייד

 ןענַאטשרַאפ טשינ ןפוא םושב בָאה ךיא ,(רעטעּפש עשיליוּפ סָאד יו טקנוּפ)

 ןוא קיטעמטירַא טריסערעטניא טָאה ךימ .רימ וצ ןדייר רערעל יד סָאװ

 ןיא "קנַאב יד ןשטעווק, וצ ןרָאװעג סאמנ דלַאב עקַאט רימ זיא .ןענעכייצ

 -מוא טימ רימ ףיוא ןטרַאװ םירבח עניימ ןעוו טייצ רעד ןיא ,הבישי רעד

 ,עקלַאכירב רעד ףיוא רעדָא ,"תורח, לַאקָאל םענעגייא רעזנוא ןיא דלודעג

 -רעטַאעט עקידלּפַאצ ןגעוו ןעלדנַאהרַאפ ןענעק רימ ואוו ,טשטָאּפ ןגעקטנַא

 -קַארּפ ןוא ןעמָארק-*עקצַארטסיגַאמ, יד וצ ןּפַאכרעבירַא רָאג ךיז יצ ; םינינע

 ןיא ןציז וצ טכעלש זיא סָאװ ןוא .ןַאבַארַאב םעניילק ןפיוא ןצנוק עיינ ןריציט
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 "היחתו תורחפ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינויצ רעזנוא ןופ קעטָאילביב רעד

 ?עסעיּפ ַא ,ךוב טנַאסערעטניא ןַא ןענעייל ןוא

 ,רענערב .ח .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןסייהעג קעטָאילביב יד טָאה רעטעּפש

 ,סַאי דע) ןַאלװעצַאי לשרעה :ןעוועג ןענייז ןרַאקעטָאילביב ןוא רעדנירג יד

 לאלצב ,קישטלעזַאק לבייל ,(עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא רע

 -לֶא ,ןובַאב עשַאב ןילעי עקשָאש ,ןילעי הרש ,רעקָאט ןמלק .,ןיקסעש
 "לוש ןיימ ןוא (קרָאי וינ ןיא טציא) ןיקסעש םייח ,יקסוועשורעי ,רעגנַאװש

 ,(ָאקלעב יבצ ר"ד רעטעּפש) ָאקלעב יבצ רבח

 הבישי רעד ןופ ןדניוושרַאפ וצ עדָאמ ַא טכַאמעג עקַאט ךיז ךיא בָאה ,ונ

 : ןעוועג זיא הנעט ןיימ ,ןעמוק וצ ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רעדָא ,ןענרעל ןטימ ןיא

 יירד ,ךיז םעש'כ ,התיכ ןייא ןיא רעדניק ערעגניא טימ ןציז טשינ ןעק ךיא

 זַא ,ךָאד טניימ ןעמ ? רועיש רעד זיא לפיוו -- רעקָאשישיײיא םייב םינמז

 ,ךיז רַאפ ןענרעל ןיוש ףרַאד ךיא ,ּפָאק ןטּפָאטשרַאפ ַא בָאה ךיא

 לָאז ךיא זַא ,קנַאדעג םעד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ טָאה עטַאט רעד

 טימ ןטלַאהעג הצע ןַא ךיז רע טָאה ,קינסַאּפ-ןוא-טסוּפ ַא יו ןעײרדמורַא ךיז

 ךימ לָאזמ טרידנעמָאקער טָאה רע ןוא ,ץיבר רעקָאשישיײא םעד ,דידי ןייז

 ,"הרותה-רעש;2 הבישי רעטעדנירגעג-יינ רעד ןיא ןעמענפיוא

 לא יא

 "דומלת ַא ,םידלי-ןג ַא : םירדח לָאצ עסיורג ַא טגָאמרַאפ טָאה ענדָארג

 ""תוברת, ַא ,(ןדנָאפ ןיא קחוד ַא בילוצ טכַאמרַאפ) "ןקותמ-רדחא ַא ,הרות

 -טנווָא ,(סַאב חנ ןוא סעקלוש ,ּפיר ,רעװַארב םינקסע יד ןופ טריפעגנָא) עלוש

 ר"ד ןופ טעדנירגעג) ןסרוק-רערעל ,(ץרּפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא) ןסרוק

 "טוג ,ןיע רערעל יד ןופ טריפעגנָא) עלוש-סקלָאפ עשטייד ַא ,(םַאטשנַאהַאק

 :סעיזַאנמיג יד ;(שטיװָארעדגיװ ןוא ךָאלב ,יקסנַאשטלימ ,סעקלידַאב ,ןַאמ

 הרותק עלוש עזעיגילער יד ,יקסרָאגָאטסָא ,יקסווָאקרָאב ,יקסנירַאמ ,ןַאמדלַאװ

 .עלוש-רעקרעװטנַאה ַא "תעדו

 "ידימלת ,םיגלפומו םינואג ,םינבר עסיורג טגָאמרַאפ ךיוא טָאה ענדָארג

 "גואוו ס'עקמוחנ 'ר ןגעוו) עקמוחנ 'ר ,עלעוולעוו 'ר : םיגיהנמ ןוא םימכח

 -ַאר הדוהי-השמ 'ר ,(םויה-דע ךָאנ ןעמ טלייצרעד םיבוט-םישעמ עכעלרעד

 -רסיא ברה ,רעלטעשז רעד ,(בר רעטָאטשרעּפ) סנעייז לדוד 'ר ,שטיוָאניב

 רשה ןופ רעטָאפ) ָאריּפַאש קודצ ,(לארשי ןופ ישארה בר) ןַאמרעטנוא הדוהי
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 יקצָאטסָאלַאיב ,ב ,יבר רעקָאשישײא רעד ,(לארשי תנידמ ןופ ָאריּפש השמ
 -סָאלַאיב .ב רעטכיד םעד ןופ רעטָאפ רעד ,דיגמ-טָאטש רעקָאטסילַאיב)
 -געזרעּפ עטמירַאב ןוא רעניבַאר רענָאיזַאק) ןיוועל והירמש ברה ,(יקצָאט
 ןעוו .ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא רעפטנע ןטנַאסערעטניא ןַא םענייז ,(טייקכעל
 רימ :טרעפטנעעג רע טָאה ,"תונורסח; עשידיא טנָאטַאב קרַאטש טָאה'מ
 ןבעלרעד ךָאנ ןלעװ רימ ןוא ,רימ ןענייז ױזַא .ןדיא ערעדנַא ןייק טשינ ןבָאה
 .תחנ ךס ַא זנוא ןופ

 הבישי רעד ןופ תותיכ ריפ יד טקידנעעג ןבָאה עכלעוו םירוחב יד
 ןיא ןזָאלקעװַא ךיז טזומעג ןבָאה ,ךוניח-הרות רעייז ןצעזרָאפ טלָאװעג ןוא
 -ימסרופמ יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע ואוו ,טנגעג רעזנוא ןיא תומוקמ עדמערפ
 -ינָאּפ ,רעקסניירב ,רעשטלַאמ ,הבישי רעזלעט :יװ ,סרעטנעצ-הרות עקיד
 ,רעשזעוו

 הרות-ידמול ןעמענפיוא ןענעק לָאז סָאװ םענרַאפ םעד ןופ הבישי ַא
 רעד תעב ןרָאװעג טריזילַאער זיא ,ןטנגעג ןוא טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא
 טשינ .המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןיא ענדָארג ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד

 לָאצ ַא ןבָאה ,טייצ רענעי ןופ ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעווש יד ףיוא קידנקוק
 -ָאלָאס ןבואר 'ר ןקסע ןזעיגילער םעד ןופ ףליה רעד טימ ןדיא רענדָארג
 טָאה הבישי יד ."הרותה-רעשג רעטנעצ-הרות םעד טלעטשעגפיוא ,קישטייוו

 ןעמָאנ ןפיא שרדמה-תיב םעד רעביא קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןענופעג ךיז
 ,שודקה ךישלַא ןופ

 וצ ענדָארג ןייק ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןטנַאק עלַא ןופ טייל-הבישי
 ןרעה וצ ןוא א"שרהמ ןוא תופסות טימ ,םיקסוּפ ,ס"ש :"ךיז רַאפ ןענרעל
 .הרותב-לודג ַא ןופ ןגָאז-"רועיש; ַא

 ןענַאטשעגניײא ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןופ םירוחב-הבישי יד
 גָאט ןדעי) געט ןסעגעג :ןדיא עקיצרַאה-טוג יד ייב ןעמייה עטַאװירּפ ןיא
 ןעמוקַאב רע טָאה ,"גָאט; ַא טלעפעגסיוא ןעמעוו טָאה .(שיט ןרעדנַא ןַא ייב
 ַא טימ ּפוז-ןּפיורג רעלעט ַא וצ טקיטכערַאב םיא טָאה סָאװ ,עלעטיווק ַא

 -ַאֹּפ םעד ןופ טריפעגנָא ,ךיק-דנַאטשלטימ רעד ןיא טיורב עװעזַאר ץענעּפ
 ,סַאב חנ טסינויצ-ילעוּפ ןרעלוּפ

 'ר ןואג רעד ןעוועג זיא "הרותה-רעש} ןיא רעגָאז-רועיש רעטשרע רעד
 רעדנירג רעד ,ץיוורוה לזיוי-ףסוי 'ר ןופ םעדייא ןַא ,שטיוועלומש רתלַא

 ,הבישי-"רסומ; רעקָאדירַאװָאנ רעד
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 ,הרות-ידמול ןבילקעגפיונוצ דימת ךיז ןבָאה *רועיש; ס'רתלַא 'ר וצ

 "ניו יד ןיא הלילו םמוי יז רַאפ טנרעלעג ןוא ןסעזעג ןענייז עכלעוו

 "סערג רעד טימ טרעהעגוצ ךיוא ךיז ןבָאה ייז ,םישרדמ-יתב יד ןופ ךעלעק

 ,תונואג ןוא תופירח ס'רתלַא 'ר וצ דובכה:תארי ןוא טײקמַאזקרעמפיוא רעט

 "עג ןוא טפַאגרַאפ ןסעזעג ןענייז ייז --- םירוחב-הבישי יד טסעומש רעוו

 ,תולעּפתה רעטסערג רעד טימ טרָאװ ןדעי ןעגנולש

 גנומיטש יד ."רסומ, טגָאזעג רתלַא 'ר טָאה בירעמ ןוא החנמ ןשיווצ

 -ּפיה רתלַא 'ר .עקידנּפַאכרַאפ-םעטָא ןַא ,עשיטסימ ַא זיא הבישי רעד ןיא

 :עמעט רעד ףיוא ןגָאז-"רסומ, ןייז טימ םירוחב-הבישי יד שממ טריזיטָאנ

 ."רכשו שנוע;

 ,"גָאט; םעד ןסערעד וצ רעוו ,םיײהַא רע ןעגנַאגעג ןעמ זיא בירעמ ךָאנ

 רָאנ זיא'ס ,םילבה-לבה זיא הזה-םלוע רעד זַא ,תיצמת םעד ןופ טקיטומרעד

 םעד וצ טקיטכערַאב ןייז וצ .אבה-םלוע םעד וצ לביטשרָאפ ַא --- רודזורּפ ַא

 ג"ירת ןטיהּפָא ,הרות ןענרעל טימ רָאנ ןעמ ןעק רמושמהדןיי ןוא רבה-רוש

 | .תובוט תודימ ןוא תווצמ

 "הרותה:רעש/ ןיא טנרעלעג ךיוא טָאה ןוז סע'שטיוועלומש רתלַא 'ר

 םיא וצ ןעמ זיא תוישק עטסברַאה יד טימ .יוליע ןַא רַאפ ט'מש'עג טָאה רע

 ןבָאה ,טנרעלעג ןוא ןענַאטשעג זיא רע ואוו ,רעדנעטש ןייז םורַא .ןעמוקעג

 ןבָאה עכלעוו ,טייל-הבישי עטציהעצ לדער ַא טלגנירגעמורַא טפָא רעייז םיא

 ןעועג ריבסמ טָאה ןוז ס'רתלַא 'ר .םיחוכיוו עקיציה ךיז ןשיװצ טריפעג

 .ןרעדנואווַאב .וצ רָאנ -- דנַאטשרַאפ ןוא טײקרָאלק טימ הריתס רעדעי

 .טגָאזעגסיוארָאפ ןעמ טָאה --- !גלפומ ַא טסקַאװ רע --

 ןועמש 'ר ןואג רעד ןעוועג םוקמ-אלממ ן'רתלַא 'ר טָאה 1921 רָאי ןיא

 'ר ןפורעג םיא ןעמ טָאה -- בר רעקסניירב רעד ןעוועג זיא רע ,ּפָאקש

 "רעש, ןופ גיהנמ ןוא הבישיה-שאר רעד ןרָאװעג זיא רע .רעקסניירב ןועמש

 עקירעמַא ןיא ןעוועג ךיוא ןועמש 'ר זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ."הרותה

 וצ טָאבנָא ןטוג ַא טגָאזעגּפָא טָאה רע .הבישי רעד ןופ ןסערעטניא יד ןיא

 רעטציא) קרָאי וינ ןיא ןנחלא קחצי 'ר תבישי ןופ שאר רעד ןביילברַאפ

 הבישי רעטבילַאב ןייז וצ ןרָאפעגקירוצ זיא ןועמש 'ר ,("שזדעלַאק-הבישי

 עטסקיטכיוװ יד ןופ ענייא סלַא ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה סָאװ ,"הרותה-רעש;

 רטפנ ןיא ל"צז ,רעקסניירב ןועמש 'ר ,ןלױּפ"חרזמ ןיא סרעטנעצ-הרות

 ,1939 רָאי ןיא ןרָאװעג
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 ךימ טָאה ,ןפַאשעג רימ רַאפ טָאה הבישי יד סָאװ ,ערעפסָאמטַא עיינ יד

 ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,םינוגינ ענרָאנימ יד ,טרינָאּפמיא קידלַאװעג

 -גסיורד יד ןסעגרַאפ טכַאמעג רימ ןבָאה ,םירוחב-הבישי יד ןופ רעזלעה יד

 עזעיגילער ַא ,תוינחור ַא טליפרעד בָאה'כ .תוימשג ריא טימ טלעו עקיד

 וצ היכז יד בָאה ךיא סָאװ ,ךעלקילגרעביא ןעוװעג ןיב ךיא .,גנוביוהרעד

 ףיוא "תוריבע לטניב; ןייש ַא טימ ,ךיא ,הרות-םוקמ ַאזַא ןופ דימלת ַא ןייז

 עקיטכרָאפסטָאג עכלעזַא טימ ןעמַאזוצ ןעניפעג ךיז ןעק ,סעציײלּפ עגנוי עניימ

 .הנומא ןוא הרות זיולב טריטסיזקע סע ןעמעוו רַאפ ,םירוחב

 ךעלדנע זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב'כ .ןענרעל םוצ טּפַאכעגוצ ךיז בָאה'כ

 הכימס ןגירק ,הדמתה טימ ןענרעל לעוו'כ ,קלָאט ַא וצ ןעמוקעג ךיא ןיב

 ןייז וצ רעבָא סולשַאב ןיימ .ליוו עטַאט ןיימ יו ,"שדוק-ילכ; ַא ןרעוו ןוא

 טלָאזעג טָאה סָאװ ,בוט-רצי רעד .גנַאל ןטלַאהעגנָא טשינ טָאה םורפ ןוא טוג

 טָאה סָאװ ,ערה-רצי ןופ ןרָאװעג טגיזַאב זיא ,רשיה-ךרד ןפיוא ןריפ ךימ

 קיזומ ,רעטַאעט םוצ טּפעלשעג רָאנ ךימ ןוא ץענ ןייז ןיא ןעגנַאפעג ךימ

 םענעגייא ןיימ רַאפ ץורית ןקיטרַאפ ַא ,גנואיצרעד רעכעלטלעוו וצ ןוא

 ,..!ךױא ןענידרַאפ סעּפע ךָאד ףרַאד'מ :טַאהעג ךיוא ךיא בָאה ןסיוועג

 -ןּפיורג רעלעט סָאד ...!הווצמ ַא ךיוא ךָאד זיא ןעמַאמ רעד ןפלעהסיורַא

 עניימ ףיוא ךעלגעט ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ ,טיורב ץענעּפ םעד טימ ּפוז

 ...ןָאצ ןייא ףיוא טקעלקעג רימ ןבָאה ,ךעלטיווק-הבישי

 יעלעזיירב; ַא

 ןבָאה ,ריאמ ןוא עקשריה :ןיז ייווצ ס'ווָאגניליש גילעז רעטעפ םעד

 -סיוא טוג רעייז ךיז ןבָאה ייז .טסייג-סגנומענרעטנוא טימ םי ַא טגָאמרַאפ

 ןופ חטש ַא ןעמונרַאפ ןבָאה ןרעיומ סי'ווָאגניליש .טפעשעג וצ טגיוטעג

 ןרעיומ יד וצ .סַאג עװָאקמַאז םורַא סעקלואווַאז ןוא ךעלסעגרעטניה עכעלטע

 ,ןטייז עלַא ןופ ןעגנַאגעגנײרַא עלָאמש ןוא ףיוה רעטיירב ַא טריפעגניירַא טָאה

 טָאה ,ןעגנַאגנײרַא יד ןופ גיילסיוא םעד קידנענעק טשינ ןכָארקרַאפ ןעמ זיא

 ןבָאה רעמעדיוב ןוא ןרעלעק ןייק .ןעשזדנָאלב ןוא ןעשזדנָאלב טנעקעג ןעמ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 222

 ןרילָאטסניא וצ ץ'ריאמ ןוא ןעקשריה ןייא טלַאפ ,טלעפעגסיוא טשינ טרָאד

 .ןפנָארב ןביירט וצ "לזיירב. ַא ןרעלעק ענעגרָאברַאפ יד ןופ םענייא ןיא

 דוס םעד ייז ןבָאה ןעקייש ןופ ןוא ןעקטָאמ ןופ :ןָאטעג ןוא טכַארטעג

 עקטָאמ ,ןטלַאהַאב טנעקעג טשינ גנומענרעטנוא רעמייהעג רעקיזָאד רעד ןופ

 -סיימעגסיוא טָאה עקייש .ןוויוא ןקירעדינ ַא לגיצ ןופ טרעיומעגסיוא טָאה

 טרעיומעגנייא לסעק םעד טָאה עקטָאמ ,לסעק ןסיורג ַא ךעלב ןופ טעווערעט

 רער ַא ךרוד טעשטנָאלעגוצ ייז ןבָאה לסעק ןסיורג םעד וצ .ןוויוא ןרעביא

 טָאה'ס ."רעליקא ַא רַאפ טנידעג טָאה עלעסעק סָאד ,עלעסעק םעניילק ַא

 לָאז'ס זַא ,ךיור םעד ןופ רוטּפ ןעמ טרעוו ױזַא יו : םעלבָארּפ ַא ןפַאשעג ךיז

 עטיירב עלעיצעּפס ךרוד ןרָאװעג טזיילעג זיא סָאד ? טקיטכעדרַאפ ןייז טשינ

 טָאה סָאװ ,זיוה ַא ןופ ןעמיוק ַא ןיא ןגױצעגניײרַא ייז טָאה'מ .ןרער-רעסַאװ

 טָאה טצייהעג .רעכעד יד רעביא ןטפול רעד ןיא ךיור םעד ןגױצעגסױרַא

 .ףרָאט טימ ןוא ץלָאה טימ ןעמ

 -"רעט עסיורג ענעדיישרַאפ טעטכירעגנייא ייז ןבָאה ןעלסעק יד ףיוא

 ו לסעק םעד ןופ רוטַארעּפמעט יד ןטסעמ וצ ףיוא סרעזייוו טימ סרעטעמָאמ

 -עגנָא ןעמ טָאה רעלעק ןופ ןטייז יד ייב .ץיה ליפוצ ןופ ןצַאלּפ טשינ לָאז'ס

 יד טרעייזעג ךיז טָאה רעסעפ יד ןיא .סעקשידַאק ענרעצליה עסיורג טלעטש

 ,"עריימ,

 םעד ןיא .רעקוצ רעדָא ןרָאק טשימרַאפ ןעמ טָאה סרעבעצ עסיורג ןיא = |

 עסיורג טימ .(ענישטשָאר ַא ןכַאמ וצ יו טקנוּפ) ןווייה ןָאטעגנײרַא ןעמ טָאה

 ןרָאװעג זיא'ס זיב ,טשימעג גנַאל ױזַא סע ןעמ טָאה סעטעּפָאל ענרעצליה

 ןסָאגעגרעביא ןעמ טָאה טייקיסילפ עטשימרַאפ סָאד .טייקיסילפ עטכידעג ַא

 ןרעייז ןופ סעצָארּפ רעד .ןרעייז וצ ףיוא רעסעפ ענרעצליה עסיורג יד ןיא

 | ,תעל-תעמ עכעלטע טרעיודעג טָאה

 .לסעק ןסיורג םעד ןיא ןסָאגעגנײרַא ןעמ טָאה "עריימ, עקיטרַאפ יד

 ,"רעליקפ םעד ךרוד טייקיסילפ יד ןבירטעג טָאה ערַאּפ עקידעכָאק יד

 םעניילק םעד ךרוד רעסַאװ טלַאק ןופ םָארטש ַא ןסָאלפעג טָאה'ס ןכלעוו ןופ

 רעטלעטשעגרעטנוא ןַא ןיא טפירטעגניײרַא טָאה עלערער ןיילק ַא ןופ ,לסעק

 | ."ןָאגָאמַאס; רעקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ,רע'תמא רעד ילכ

 "עג ("לרעשיפ, ןפורעג סע טָאה'מ) עלעקסיּפ םעד ןופ טָאה טשרעוצ

 טײקרַאטש יד זיא טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ ,דַארג טרעדנוה ןופ טריּפס טפירט

 "ֹּפָא ןוא טײקרַאטש יד ןטסָאמעג טָאה'מ .ןרָאװעג רעכַאװש דַארג םעד ןופ
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 "עלב ערעדנוזַאב ןיִא ערעכַאװש יד ןופ עקווָאטריּפס עקרַאטש יד טלייטעג

 ןופ טייקרָאלק רעד ןופ ןרעטסומ ןעמענ טזומעג ךיוא טָאה'מ .םילכ ענעכ

 -ּפָא דלַאב ןעמ טָאה ,טײקטלּפענרַאפ ַא ןזיוװַאב ךיז טָאה םיוק .טריּפס םעד

 .עיצקורטסבָא רעד ןופ הביס יד ןייגרעד וצ עיצַאניכַאמ יד טלעטשעג

 ןדַארג ענעמונעגנָא יד טױל טשימעג ןעמ טָאה טריּפס םענייר םעד

 ןוא רעקיצפופ-ןוא"ןביז ,רעקיצכַא ,רעקיצניינ :ןלָאּפָאנָאמ עשיסור יד ןופ

 טשימעג לָאהָאקלַא ןרעקרַאטש םעד ןבָאה ןדיא עשיטַאבעלַאב .רעקיצרעפ

 ,רעסַאװ טכָאקעג לסיבַא ןבעגעגוצ ךיוא ןעמ טָאה םעד וצ .ןטפַאז-טכורפ טימ

 "לכהש; הכרב ַא רָאנ הקשמ ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא -- רעקוצ טימ טסיזרַאפ

 ייז זיא'ס רָאנ סָאװ טימ *טעװעטסנַאיּפעג, ןבָאה םירוכיש יד ,ןכַאמ וצ

 ...רעביילקרעביא ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ייז .טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג

 טָאהימ .שילַאקיזיר-וצ ןעוועג זיא ,גָאטײב "לזיירבא םעד ןיא ןטעברַא וצ

 ,גָאטרַאפ זיב טעברַאעג ןוא טכַאנרַאפ הקשמ יד ןריצירבַאפ וצ ןביוהעגנָא

 רעדָא ,סענרעטמַאל-ןיסָארעק טצונעג ןעמ טָאה רעלעק ןיא גנוטכיילַאב רַאפ

 | ,טכיל-טײצרָאי ענ'בלח ,עבָארג

 ,"לזיירב, ןיא טעברַא רעד טימ ןעקטָאמ ןפלעהוצסיורַא ןביױהעגנָא בָאה'כ

 -ָאט לייוו ,ןעמענוצניײרַא ךימ ןדירפוצ יו רעמ ןעוועג ןענייז סווָאגניליש יד

 ,קירעירעדנימ ןיב ךיא :ךעלרעפעג טשינ ךיוא זיא ,ךימ ןעמ טּפַאכ רעמ

 ...ןבעגסױרַא טשינ םענייק ןוא קסיּפ םעד ןטלַאה רָאנ ףרַאד ךיא .לגניא ַא

 ןבָאה לַאירעטַאמ ןעיור םעד ןוא טלעטשעגוצ רימ ןבָאה --- הרוחס יד

 רַאפ ןעגנולעטשַאב יד ןעמונעגנָא ךיוא ןבָאה ייז ,סווָאגניליש יד טלעטשעגוצ

 ,טקודָארּפ ןקיטרַאפ םעד

 "הרוחס, יד ןגָארטעצ סָאד ןעוועג זיא טעברַא לקיטש שילַאקיזיר ַא
 עקייש ,ןעמוקעגייב ךיוא סָאד זיא ןעמ .ןירַא ןעקנעש יד ןיא ןטנעילק יד וצ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענַאק עדנור-בלַאה ,עכַאלפ ךעלב ןופ טמערופעגסיוא טָאה
 ,רעצנַאּפ"המחלמ רעשירָאטסיה ַא יװ ,ןטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ ןָאטעגנָא
 לַאש ןבָארג ַא ,לטנַאמ ןטלַא ןַא ,לצלעּפ ַא ןָאטעגנָא ןעמ טָאה םעד רעביא
 -טצלעּפעגנָא עקיד'משוגמ סָאד טָאה ,ןעוועג זיא ןסיורד ןיא טלַאק .זלַאה םורַא
 ,הקשמ ןענַאק יד ןיא טלגומש ןעמ זַא ,טכַאדרַאפ ןייק ןפורעגסױרַא טשינ טייק

 תעב ,טכענ יד ךרוד ?לזיירבא ןיא טעברַא יד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא
 ןעקנעש יד וצ ןפנָארב סרעטסינַאק יד ןגָארטעצ טפרַאדַאב טָאה עקטָאמ
 ךיא ןיב טייצ רעד טימ .ןבוטש-קנירט "עקנילא ןוא ךעלעריב ,ןריטקַארט
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 רעד ןופ ךיילג ,בירעמ ךָאנ דלַאב .רעליטסיד-טרעּפסקע רענלָאּפ ַא ןרָאװעג

 טעּפש זיב טעברַאעג בָאה'כ ."הדובעג רעד וצ ןיײרַא "לזיירב; ןיא --- הבישי

 טשרע ךיז ךיא בָאה ,ןטייברַאפ ךימ ןעמוק טגעלפ עקטָאמ ןעוו ,טכַאנייב

 ןטשרע ןטימ טנװַאדעגּפָא ,ןיליפת טגײלעגּפָא ,גָאטרַאפ ,ןפָאלש טגיילעגוצ

 .הרות ןענרעל ,הבישי רעד ןיא קירוצ ןוא -- טּפַאכעגרעביא סעּפע ,ןינמ

 ןסיגעצ ,ןשימ ,לעמנרָאק םעד טימ קעז יד ןביוה ןופ טעברַא ערעווש יד

 ןוא ןטסעמ וצ ןעוועג זיא הדבוע ןיימ .עקטָאמ ןָאטעג טָאה ,ךעלסעפ יד ןיא

 רימ ."הרוחס; עקיטכיר ,ע'תמא יד ןפירט לָאז עלעקסיּפ םעד ןופ זַא ,ןטיהּפָא

 ןליפַא טרָאװ ַא טימ טיהעגסיוא ךיז בָאה'כ .ןלעפעג רעייז ערוטנַאװַא יד זיא

 -עג טשינ ןוא טכיל טימ טכוזעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,םירבח עניימ רַאפ

 ןטנװָא עצנַאג ןיהַא םוק ךיא ואוו טסואוו

 "רַאפ ערעזנוא .םישדח רָאּפ ענייש ַא ןטלַאהעגנָא טָאה *לקירבַאפ, סָאד

 ךיוא זיא עטַאט רעד .ןעמוקעג ץינוצ טוג רעייז ןעמַאמ רעד ןענייז ןטסניד

 ַא ןרָאװעג ןיב ךיא זַא ,גנוניימ רעד טימ ןעוועג זיא רע ,ןדירפוצ ןעוועג

 ועטוג רימ ןופ ּפָא רע טמענ ןסורג ;ךיא ןרעל "הרותה-רעש; ןיא ,קיטַאטס

 ;ןײרַא טלעװ רעד ןיא םתס ןטנװָא עצנַאג ףיא רעמ טשינ דניװשרַאפ'כ

 לרוחב ַא רַאפ רעטניזעג ןייז ןעק סָאװ --- ךיוא וצרעד ךָאנ ןידרַאפ ךיא

 "לזיירב. רעזנוא ןופ לרוג רעד .ףוס ַא טמענ ץלַא וצ רעבָא ? ןרָאי עניימ ןיא

 .י+ רעטע'מתח'רַאפ ַא ןעוועג ךיוא ןיוש זיא

 ןבָאה םינכש יד ."חוחינ-חירק ַא ןגָארט ןעמונעג ךיז טָאה ףיוה ןרעביא

 ךיז ןבָאה ייז רעבָא ,ךיז טמענ ךיור רעד ןענַאװ ןופ טקיטכעדרַאפ ָאי סעּפע

 -ילעב יד ןגעק ןלעטש טשינ ךָאד ךיז ןלעוװ ייז .קידנסיוו-טשינ טכַאמעג

 -רעסַאװ יד טרידיוװער ןבָאה ריאמ ןוא עקייש ! תוריד ערעייז ןופ םיתב

 "רַאפ ןייגרעד טנעקעג טשינ ןפוא-םושב ןוא ןעמיוק םוצ ןריפ סָאװ ןרער

 קינייװ --- ךַאז עלַאמרָאנ ַא ךָאד זיא ךיור ? ךורעג ַאזַא סױרַא סע טיג סָאװ

 ?ןסיורד ןיא סנעמיוק ערעדנַא ןופ ךיז טגָארט ךיור

 -װעשערעש זיב שזַא ןליפ ןעמונעג ךיז טָאה חיר-לָאהָאקלַא רעד ןעוו

 -- טייז רעטייווצ רעד ףיוא ענרָאבָאס זיב ןוא ,טייז ןייא ףיוא קירבַאפ ס'יקס

 .עטלייצעג ןענייז "לזיירבא רעזנוא ןופ טכענ יד זַא ,טסואוועג רימ ןבָאה

 יז ןענױשרַאּפ עטקיטכעדרַאפ ןעװַאי ןעמונעג ךיז ןבָאה ףיוה ןפיוא

 טנעקעג טשינ ןפוא-םושב ןבָאה ייז רעבָא ,טרעטשינעג ,טקעמשעג ןבָאה

 ..יט'רוכיש'רַאפ סָאװ *םויפרַאּפע רעד ךיז טגָארט סע ןענַאװ ןופ ןייגרעד
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 סָאװ ןגירקוצסיורַא ידכב ,"םילכ; עלַא ףיוא ןטעברַא ןבױהעגנָא ןבָאה רימ

 עצנַאג :ןרעלעק יד ןיא לַאירעטַאמ ןעיור ןטיירגעגוצ םעד ןופ ערַאװ רעמ

 !ןגעמרַאפ ַא ךָאד זיאס -- רעקוצ טימ קעז ,לעמ טימ קעז

 -עג ןוא רעלעק ןיא ןײלַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,גָאטרַאפ ַא םענייא ןיא

 רעהרעד ,םײהַא ןייג ןוא לסעק ןרעטניה רעייפ םעד ןּפַאלקסױא ןיא ןטלַאה

 ,םינמיס טכַאמענּפָא ןבָאה רימ ,ריט רעטלגיררַאפ רעד ייב ךיז ןערָאּפ ַא ךיא

 לַאנגיס ַא ףיוא טרַאװ ךיא .טמוק סע רעוו טנעקרעד ןבָאה רימ עכלעוו ךרוד

 לענש בָאה'כ .ןָא טלַאה ריט רעד ייב ךיז ןעקרָאּפ סָאד רָאנ .ליטש זיא'ס --

 טקורעגסױרַא ךיז ךיא בָאה רעטסניפ רעד ןיא .ןרעטמַאל םעד ןשָאלרַאפ

 םוצ רעלעק ןייא ןופ טריפעג טָאה סָאװ רעכעל עסיורג יד ןופ רענייא ךרוד

 רעסיורג ַא ךרוד ןכָארקעגסױרַא ןיב ךיא .ןטירד ַא וצ ןטרָאד ןופ ,ןרעדנַא
 לעטש ךיא * םייח ךליוק ןוא --- סַאג רעד וצ ןעמוקעגסױרַא זיא סָאװ ,ךָאל

 ךיז ,ףיוה-לוש םוצ ןטרָאד ןופ ,לסעג-עקטַאי וצ לסעג"עקשַאנָאמ ךרוד ,סיפ

 ךיז טָאה רעבָא םעד טימ .ךימ ךוז ייג ןוא -- הבישי רעד ןיא טּפַאכעגנײרַא

 ,רעכַאמ-*ןָאגָאמַאס,, סלַא ערעירַאק ןיימ טקידנערַאפ

 םענשזַאװ ַא ןוא טנַאה רעד ייב םענייק טּפַאכעג טשינ טָאה'מ יװ ױזַא

 -סיוא רעצנַאג רעד ןופ זיא ,טּפוטשעגרעטנוא סוָאגניליש יד ןבָאה די-תנתמ

 .ןרָאװעג טשינרָאג גנושרָאפ

 ןעמונעג דלַאב ךיז ןבָאה ייז .טרַאװעג טשינ גנַאל ןבָאה סווָאגניליש יד

 ןשטייד יד ייב טלדנַאהעגנייא ןבָאה ייז .ןליבָאמָאטױא : טפעשעג םעיינ ַא וצ
 ןעמונעג ךיז ןוא טכַאמעג-טכערוצ ייז ,ןליבָאמָאטױא ענערָאפעגּפָא ,עטלַא
 ךיז טָאה םעד טימ .םיבושי עקימורַא יד וצ ןרישזַאסַאּפ ןריטרָאּפסנַארט םוצ
 -ץּפש זיא'ס רעכלעוו ןופ ,גנומענרעטנוא-עיצַאטרָאּפסנַארט רעייז ןביױהעגנָא
 יד ןיא .קָאטסילַאיב זיב שזַא רעקרַאפ-סובָאטױא ןַא ןסקַאװעגסױרַא רעט
 -רוק ןסובָאטױא-ווָאגניליש יד ןיוש ןבָאה ,הלשממ רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאי
 .עשרַאװ זיב שזַא טריס

 טרעטשעצ ןוא ןכָארבעצ ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,קיטייוו ַא ןעוועג זיא רימ
 .ןעוועג "לזיירב, רעייט ַא ,דָאש ַא ,לקירבַאפ-ןפנָארב רעזנוא
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 עפורט רענליוו יד

 ןַא טָאה ןטרָאד זַא ,תועידי ןגָארטרעד זנוא וצ ךיז ןבָאה ענליוו ןופ

 "ידיא ןליּפש וי וצ ןייארַאפ ןשיטַאמַארד ַא טעדנירגעג רעבָאהביל זיירק רעגנע

 | ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עש

 ןַאמרעש בקעי ,(רעטסוש .ל) ןָאסידַאק בייל :ןעוועג ןענייז רעדנירג יד

 :ךרד-רעטַאעט ַא רַאפ ןעמונעג ןבָאה ייז ,(קוילרָא) ַארזַא רעדנַאסקעלַא ןוא

 "ַאדַאפ, עּפורג רעייז ןבעגעג ןעמָאנ ַא ןבָאה ייז .עירָאעט ס'ײקסוװוַאלסינַאטס

 רעקיצנייא רעד .(ענליוו ןיא ןטסיטרַא עשיטַאמַארד עשידיא ןופ ןייארַאפ)

 יקסלַאװָאק והיתתמ ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רעליּפשיוש רעלענָאיסעּפָארּפ

 ןדרעהַאב עשטייד יד ןופ ןגירקוצסורַא ןעגנולעג זיא תונלדתש סיורג ךָאנ

 .ענליוו ןיא שידיא ףיוא רעטַאעט ןליּפש וצ שינעביולרעד עטשרע יד

 יד) תימלע ַאינָאס :ןסָאלשעגנָא ןעוועג ןענייז עפורג רענליוו רעד ןיא

 ,שובכַאנ חנ ,ןעלָאק .ּפ ,ַאניקוויר .ר ,לַאטנעמולב .ַאדירפ ,(ַארזַא ןופ יורפ

 ןעמוקעגוצ ןענייז ךָאנרעד .(ריע"ןב רענדָארג ַא) ןינַאט םולש ןוא רואינש םייח

 ַאילַאּפ ,סערַאל תידוחי :עניב רעשיסור רעד ןופ ןרָאיטקַא יד עּפורג רעד וצ

 זיא ;ןעמַאק) ןייטש ףסוי רעדורב ןייז ,ןייטש (עקשָאילא) והילא ,רעטלַאװ

 "רעש .מ ,רערעל .א ,ןָאירַאמ ַאלע ,(רעליּפשיוש רעטסואוַאב ַא ןרָאװעג ךיוא
 | | ,לעטפעש לאומש ןוא טיק ןויצ"ןב ,ןַאמ

 (ןקרַאמ ףיוא) תודוסי "עוויטַארעּפָאָאקא ףיוא טליּפשעג טָאה עּפורג יד

 -ליווק ןעמָאנ םעד טימ) ָאזַאמ .מ ןעוועג זיא רעטלַאװרַאפ-טפעשעג רעד ןוא

 ףיוא ,עשרַאװ ןיא רעטעּפש ןפור וצ ןבױהעגנָא ךיז ייז ןבָאה *עּפורט רענ

 -  אגרעבמָאנ .ד .ה ןופ גַאלשרָאפ םעד.

 רענליוו ןיא טליּפשעג טָאה עּפורט יד סָאװ ,גנולעטשרָאפ עטשרע יד = -

 .שַא םולש ןופ *ןַאמסדנַאל רעד; ןעוועג זיא ,סעקשיקול ףיוא רעטַאעט-קריצ

 ,שַא םולש ןופ "המקנ ןופ טָאגק ,גרעבמָאנ ןופ "החפשמ יד; :םעד ךָאנ

 קרַאמ ןופ *לסעבעלַאב רענליוו רעד, ,יקסניּפ דוד ןופ *דימש רעד לקנַאי;

 ןופ "ןקילג יד; ,יקסניּפ ןופ "רעטומ יד; ,שַא םולש ןופ "סוחי, ,ןײטשנרַא

 -ספרָאד רעד; ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ גלָאפרעד רעטסערג רעייז ,ןַאמרעוװיר

 .ןירבָאק ןָאעל ןופ *גנוי

 ןרילָארטסַאג ןרָאפעגסױרַא עּפורג רענליוו יד זיא ,1917 ,יַאמ שדוח ןיא

 .ענדָארג ןייק ןעמוקעגנָא ןוא ץניװָארּפ רעד ףיוא
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 יד ,ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז עּפורג רענליוו יד טָאה ענדָארג ןיא

 ןוא עשידיא עטסעב יד ןופ ןעוועג ןענייז טליּפשעג ןבָאה ייז עכלעוו ןסעיּפ

 ןעוועג זיא רעליּפשיוש יד ןופ ליּפשנעמַאזוצ רעד .ןגרוטַאמַארד עכעלטלעוו

 ןצנַאג ןפיוא רָאנ ,םידיחי ףיוא טשינ ּפָארט ןטימ ,טרינילּפיצסיד ,שינָאמרַאה

 ,ליּפש-לבמַאסנַא

 -בָאק ןָאעל טימ טכַאמעג "רענליווא יד ןבָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד

 -ַאב ןעוועג זיא לַאנָאטרעּפ רעד .(עליוב לקנַאי) "גנוי-ספרָאד רעד; ס'ניר
 ַאשַאטַאנ ,רואינש םייח -- רעב-שריה ,שובכַאנ חנ -- עיצַאכ :ןופ טצעז
 יד ,ןָאסידַאק בייל --- םוחנ ,רעטלָאװ ַאילָאּפ -- עקייח ,תימלע ַאינָאס --|

 רעדנַאסקעלַא --- ּפָאקָארּפ ,ןינַאט םולש -- עק'נמלז ,ימענ האל -- עמַאמ

 גנולעטשרָאפ-טרעצנָאק ַא ןעוועג זיא'ס ,יקסלַאװָאק והיתתמ -- לקנַאי ,ַארזַא

 ,טסנוק-רעטַאעט רע'תמא ןופ

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןטָאירטַאּפ עלַאקָאל ןענופעג ךיז ןבָאה ךעלריטַאנ
 "סעלעיטיבוילא ענעגייא ערעזנוא ךיוא טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טזָאלרעד

 ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ-עבלַאה ןוא

 { ןבודַארַאטס .טציהעג ךיז ייז ןבָאה -- 1 ןרעברַאג רעזנוא טלעפ סָאװ
 ,שיט"רעטַאעט םוצ ןייג ךיוא ןעמ ןעק ייז טימ ,השקשינ ? ןענילביב ? ןצלָאס

 ,עטערעּפָא ןַא ןלעטש וצ ןעמענרעטנוא ךיז רענליוו יד ןלָאז ,ונַא --
 ַא ?גנילירט ַא !?שַאכ שידק ַא ןעמענ ייז ןלעװ ואוו !הרבח רעזנוא יו

 !עטערעּפָא יא ,עמַארד יא ךָאד ןליּפש ערעזנוא ? שטיװָאניבַאר

 -לעוו ,רעבָאהביל-רעטַאעט עקינעי יד ףיוא ןבָאה לביארַאפ טשינ ןעקימ =
 זיא סָאד ,ןטנַאלַאט עשיטָאטש ערעייז ןופ דובכ םעד ןרענימ טשינ ןזָאל עכ
 טציא זיב ךָאנ טָאה'ס ,ןטייצ עלַא ןיא ,םוטעמוא גנוניישרעד עלַאמרָאנ ַא
 ןענעק ךיז לָאז עּפורט עלענָאיסעּפָארּפ ַא זַא ,ץעגרע ןיא ןפָארטעג טשינ
 ןופ ןרָאװעג טליּפשעג רעירפ ןופ ןיוש זיא סָאװ ,עסעיּפ ַא טימ ןטסעמרַאפ
 רעד לָאמטּפָא זיא קורדנייא רעטשרע רעד ,סנטשרע .ןרָאטַאמַא עלַאקָאל
 ..."ענעגייא; ןרָאטַאמַא עלַאקָאל יד ןענייז ,סנטייווצ ; רעטסעב

 טשינ ןרעוו ייז ; ךַאז-ייב ַא רעטַאעט זיא ןטייצ עקיטנייה ןרָאטַאמַא רַאפ
 םעד ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,גנַארד ןכעלרעניא ןַא ןופ ןליּפש וצ ןעגנואווצעג
 טזָאלרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןבָאה ןרָאטַאמַא לפיוו .ןבעל ס'רעליּפשיוש
 טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא סעילימַאפ ערעייז ,ןעמייה ערעייז ,ןטפעשעג עטעפ
 .?ןרָאיטקַא עלענָאיסעּפָארּפ ןרעוו וצ ןיירַא טלעוו רעד ןיא
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 רעּפַאלק-טניירפ ןוא החּפשמ ןופ *זוָאלּפַאא ןקרַאטש ןטשרע םעד ךָאנ

 -טסניק-עניב; : טניורקעג "סעלעיטיבויל, עקיטנייה יד ןרעוו ,םוקילבוּפ ןשיווצ

 ןענרעל טינ ןפרַאד ייז ."םיסחוימ, ,"ןטנַאלַאט עטשטנעבעג ס'טָאג, ,"רעל

 ןעינכעּפ ,דנו-ענ ןייז ,ןסירעגסיוא ןרעוװ ,ןרעטַאמ ,ןגָאלּפ ךיז סָאװ וצ ,רעמ

 ןוא לטעטש רעדָא ,טָאטש ןיא ךיז ייב ןציז ןעק ןעמ ןעװ קסיּפ ןפיוא

 ,ןלָאר עטעפ יד ןיוש ייז ןכוז -- ןריפפיוא סעּפע ןעמ ףרַאד 1 ךיז ןופ ןזָאלב

 טָאה'מ .ןטלַאהעגסיױא ןיוש ךָאד ייז ןבָאה *ןעמַאזקעק רעייז :ןעמעלַא ךָאנ

 ,ןעגנַאלרַאפ ייז סָאװ סָאד טשינ ייז ןגירק .יָאװַארב, טשטַאּפעג ןיוש ייז ךָאד

 .רעפטנע רעד זיא *!טינ סע ףרַאד ךיא; .ןקילג יד לחומ דלַאב ייז ןענייז

 ןיא טמוק ןוא .טשינ סע ןפרַאד ייז .טכערעג ָאי אקווד ייז ןענייז םעד טימ

 יד ןופ ,ןרָאטַאמַא עקיבייא יד ,ייז ןענייז ,עּפורט עלענָאיסעּפָארּפ ַא טָאטש

 ,זָאנ רעד טימ ןעיירד ןוא תוניבמ ןגָאז ,תונורסח ןכוז וצ עטשרע

 ןַא רָאג ןופ ןעוװעג בור סָאד ןענייז ןרָאי עקילָאמַא ןופ ןרָאטַאמַא יד

 ןבױהעגנָא ןבָאה רעליּפשױש עשידיא עלַא טעמכ :טקַאפ ַא .טינש רעדנַא

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןרָאטַאמַא סלַא ערעירַאק-רעטַאעט רעייז

 רעד סנבעל ערעייז ןעמדיוװ וצ גנוגערנָא יד .טמַאטשעג ןבָאה ייז ןענַאװ

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רָאנ ןעמוקעג זיא ,ןרָאיטקַא ןרעוו ןוא עניב רעשידיא

 עשידיא ערעייז ןיא טרילָארטסַאג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה עכלעוו ,סעּפורט

 ,םיבושי

 "יוש ַא ןכַאמ ןופ טכַארטעג טסנרע ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאמַא עקינעי יד

 טָאה'ס זיב תונברק עסיורג ןעגנערב טזומעג ןבָאה ,ערעירַאק עשירעליּפש

 -עטַאט טימ ףמַאק רעד .עּפורט ַא ןיא ךיז ןגירקוצניירַא ןבעגעגנייא ייז ךיז

 ַא לָאמטּפָא ןזָאלרַאפ סָאד ,עטנעָאנ ןוא עביל טימ ןסייררעביא סָאד ,עמַאמ

 "גַאמ םעד ,טפַארק-ביירט יד ןעמיוצ טנעקעג טשינ ןבָאה םייה עמעװקַאב

 .עניב רעד וצ ןגיוצעג טָאה סָאװ טענ

 "ולב טימ טײרּפשַאב ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא רעטַאעט םוצ געוו רעד

 ךיז ןעגנולעג ןױש זיא .געװ ןיא רענרעד גונעג ןעוועג ןענייז סע .ןעמ

 ןייק טשרע ןעמ טָאה ,(סעּפורט-רעדנַאװ בור סָאד) עּפורט ַא ןיא ןסילשוצנָא

 ךיז טָאה'מ .ןגָארקעג טשינ ןטנעמסידָאלּפַא ןייק ןוא טקעלעג טשינ קינָאה

 טָאה'מ .קיטילָאּפ-רעטַאעט ןוא ןדנעטשמוא ענעדיישרַאפ ןפרַאוװרעטנוא טזומעג

 רעקיטירק יד רַאפ ,םוקילבוּפ ןרַאפ רָאנ טשינ *ןכַאמ-טוג; טזומעג רעירפ

 ,ןענָאמרעד וצ "קיצרַאהטיײרב; ןעוועג לָאמַא ןענייז עכלעוו ,עסערּפ רעד ןופ
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 "ןכַאמ-טוג; טזומעג רדסכ טָאה'מ ..."טקריוועגטימ,, ךיוא טָאה *ינולּפ, זַא

 ַא ןגָאז ייז ןלָאז :ןרָאיטקַא-םירבח רַאפ ,ןרָאסישזער ,ןרַאסערּפמיא יד רַאפ

 ןרעוװ שפנו-בלב ליוװ סָאװ ,רעליּפשיוש ןזעיציבמַא ןגנוי ַא ןגעוו טרָאװ טוג

 טכיירגרעד טשינ ןעמ טָאה .החּפשמי-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ לייט ַא

 לָאזימ :טרעקרַאפ םולשו-סח רעדָא ,עטנָאמרעד יד ןופ ?גנוגָאז-טוג; יד

 רעד ןופ רע ליוװ סָאװ ,*טסָאנרַאדזעב; ַא ,עצרוּפ ַא זיא רעד ןוא רעד זַא ,ןגָאז

 ףיוא ךיז טלָאװ רענייק ,גנַאהרָאפ רעטצעל רעד :טניימעג סָאד טָאה ?עניב

 ןבילבעג טלָאװ רָאיטקַא רעגנוי רעד ןוא וליפַא טקוקעגמוא טשינ רעמ םיא

 ,ןלעװ םייב

 "רענליווק יד ןופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןבָאה עּפורג-רעדניק רעזנוא ףיוא

 -שטירּפ יוװ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ךיא ןוא לקניפ .העּפשה עטסערג יד טַאהעג

 ןענייז סָאד !טליּפשעג טסייה סָאד !ןרָאיטקַא ןענייז סָאד טָא; ,עטעילעמ

 ,ןטייוצ םוצ רענייא טנָאטַאב רימ ןבָאה *! ןסעיּפ

 טלַאהניא ןיא ייס יינ ןעוועג ןענייז ןסעיּפ יד ,טשינ רעדנואוו ןייק רָאג

 ןיא טליפעג ךיז טָאה טנַאה עשירָאסישזער יד .גנוריפפיוא רעד ןיא ייס ןוא

 -סיוא ןעוועג זיא "ענעצס-סנַאזימ; עדעי .סנַאוינ רעדעי ןיא ,טסעשז ןדעי

 ,טײקכעלריטַאנ יד .קינכעט-עניב רעד ןופ טײקשילַארטַאעט רעד וצ טנכערעג

 ץלַא סָאד -- ןלָאר ערעייז טריפעגכרוד ןבָאה רעליּפשיוש יד רעכלעוו טימ

 -.סנבעל ץתמא ןופ םזילַאער ַא ןיא טצלעמשעגפיונוצ ךיז טָאה ןעמַאזוצ

 ,רעגייטש

 רימ יצ ,לפייוצ זיא טשינ ןכלעו טַאהעג ןבָאה ךיא ןוא לקניפ ביוא

 ןבָאה ,ןרעוו רעטלע ןלעוװ רימ ןעוו ערעירַאק-רעטַאעט ַא ךיז רַאפ ןכוז ןלָאז

 עדייב רימ זַא ,טרעטסײגַאב ליפיוזַא ףיוא ןלָארטסַאג "רענליווק יד זנוא

 ! ןרָאיטקַא עשידיא ןרעוו רימ : ןסָאלשַאב טלָאמעד ןיוש ןבָאה

26 6 
3 

 ...!קָאט-סיל-ַאיב עיצנַאטס --

 "עגיוצעגסיוא ס'רָאטקודנָאק םעד רימ וצ ךיז טגָארטרעד םולח ןיא יו

 -ייֵלׁש ַא טימ ןוא תחדק ַא ןיא יו ךיז טלסיירטעצ ןָאגַאװ רעד ,ףורסיוא רענ

 ,ּפָא ןַאב יד ךיז טלעטש סיוארָאפ רעד

 טלעק ַא ןײרַא זָאלב ַא טיג סענָאגַאװ יד ןופ ןריט יד ןענעפע םייב
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 ןביוש יד ףיוא רעמייב-טסָארפ יד .רענייב יד ךרודַא טמענ שזָארד ַא ןוא

 ,טלעק ערעטיב ַא זיא ןסיורד ןיא זַא ,ןזיײװַאב

 ,ייבש ןסַאנ םעד ךיז ןופ ּפָא ןעלסיירט ןרישזַאסַאּפ ענעמוקעגניײרַא יד

 עשרַאװ זיב קָאטסילַאיב ןופ .עזייר רעצנַאג רעד ףיוא זנוא טײלגַאב סָאװ

 "רעביא גוצ רעד טרעוו ןטונימ עטלייצעג ןיא ,סיורג רעייז רעקרַאפ רעד זיא

 טימ עּפוק ןיימ ןיא .דובכ ןייק רימ ףיוא רעמ טשינ טגייל ןעמ .טקַאּפעג

 "נָאק רעד טניירפ ןיימ .טכַאעבלַאז ןיוש רימ ןציז ,ןָאזרעּפ סקעז רַאפ ץַאלּפ

 "ַאיב ןיא טסניד ןייז רע טקידנע אמתסמ ;רעמ טשינ ךיז טעװַאי רָאטקוד

 םעד ןופ טײקסַאנ עשּפיה ץנַאג ַא זיא ןָאגַאװ ןיא סיפ יד רעטנוא ,קָאטסיל

 .יינש םענעגָארטעגנָא

 ןריר ךיז טמענ גוצ רעד ןוא --- וויטָאמָאקָאל ןופ ףייפ ַא

 ןייק ןטייווצ םוצ רישזַאסַאּפ ןייא טדער עשרַאװ זיב געוו ןצנַאג םעד

 -עטסניפ ךָאנ ןוא --- ןָאגַאװ ןיא רעטסניפ-קָאטש זיא'ס ,סױרַא טשינ טרָאװ

 ןרָאפעגקירוצ טלָאװ ךיא יו ,טקנוּפ ךיז ליפ ךיא .ןצרַאה ןפיוא רימ זיא רער

 ; רימ טרעמַאה ּפָאק ןיא ."היול, ַא ןופ

 ,גולק !םייח ,טעפנָאפַאב ךיז וטסָאה ,יוא !שיקעל ַא וטזיב ,יוא ---

 וטסָאה ,טייהנגעלעג יד טַאהעג טסָאה !טשירַאנַאב ױזַא ךיז ןוא --- גולק

 ןייק ץענערג יד ןרָאפרעבירַא ןוא ןריקיזיר טפרַאדַאב טיור רעדָא טיוט

 ...עגדָארג

 ןוא לטנַאמ ןופ רענלָאק םענרעטופ םעד ןיא םינּפ ןיימ ןייא ערוינ ךיא

 ןרָאירעדניק עניימ וצ קירוצ ךימ ןריפ תונויער עניימ



 19 לטיּפַאק

 רעטכעלעג ןופ ךיז טעשטַאק'ימ

 רעייז זיא "תורח, עפורט-רעטַאעט-רעדניק רעזנו

 ןעמענ ,גנולעטשרָאפ ןייא טליּפשעגּפָא .טָאטש ןיא רעלוּפָאּפ

 זנוא .עטייוצ ַא ןטיירגוצ ןוא ןריטעּפער ףכית ךיז רימ

 ןבָאה רימ .ךַאז םוש ןייק טשינ טריסערעטניא גרַאוװגנוי

 ! רעטַאעט : ןעניז ןיא סנייא

 ןייבשריה ץרּפ ןופ "טנעגילעטניא רעדע טימ גלָאפרעד רעזנוא ךָאנ

 ןופ טצעזרעביא ,"סעלוקרעה; ;םכילע םולש ןופ *רָאטקָאד ַא? : רימ ןליּפש

 :רעלעקנוט ןופ "ןלַאװ יד וצ ריאמ עשטיא;, ;ןרעּפלַאה ַאוװָאיל ןופ שיסור

 ןַאמרעיײא ןופ "דיא רעקיביא רעד/ :ףָארדנעװ .ז ןופ "ןכוסמ הלוח ַא;

 טריזַאב ,"םיתמ עקידעבעל יד; ,עידעמָאק ַא ,רעטקַאנײא ןטשרע ןיימ ךיוא

 ןעדַאפדלָאג םהרבַא ןופ "סלמעל-ינוק ייווצ, יד ןופ עמעט רעד ףיוא

 יװ ,םורַא םיבושי ערענעלק יד וצ טכיירגרעד ךיוא טָאה םש רעזנוא

 רעדניק זנוא רַאפ גנושַאררעביא עטסערג יד .ענול ,שטערַאּפ ,לדיקס ,רָאיזַא

 טָאבנָא ןַא ןעמוקַאב טָאה לומָאכ רָאסישזער רעזנוא זַא ,סעיינ יד ןעוועג זיא

 לָארטסַאג ַא ףיוא עפורט"רעדניק יד ןעגנערב לָאז רע זַא ,קָאטסילַאיב ןופ

 ,"רעטַאעט-סַאלַאּפ,, ןקיטרָאד םעד ןיא

 ןבָאה רימ .טנעה עדייב טימ גנודַאלנייא יד ןעמונעגנָא טָאה לומָאכ

 "עג ַאזַא ןבָאה וצ :טייקיניילק ַא .הלודג רַאפ ןטפול רעד ןיא טבעוושעג

 ךיז ןוא -- קָאטסילַאיב יו ךרכ ַאזַא לָאמ ןטשרע םוצ ןקוקוצנָא טייהנגעל

 ."רךעטַאעט-סַאלַאּפ, םעד ןופ עניב רעד ףיוא *רעליּפשיוש; סלַא ןזיײװַאב ךָאנ

 ןיא ןבילקעג ךיז ןוא ןרָאיטקַא ע'תמא יו *טעיװַאטסעג; עקַאט ךיז רימ ןבָאה

 ,ןרילָארטסַאג ןיײרַא געוו

 -פָא רעזנוא רַאפ געט עכעלטע ? "גרטקמה-ןטש; רעד טוט עשז-סָאװ

 טגנערב ןוא רעטרעטישרעד ַא לקניפ ןועמש ןָא טמוק ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפ

 : הבוט-הרושב יד זנוא

 -- ,סורדרַאפ ןופ שזַא רע טנייוו -- !ןרָאפ טשינ טזָאל עמַאמ יד ---
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 ךיא !ןרָאפ ךימ זָאל ,עמַאמ, : ריא ייב ךיז טעב ךיא יװ געט עכעלטע ןיוש

 יעמַאמ !ןטערטרַאפ ןענעק טשינ ןעמ טעװ ךימ ;ןלָאר ענוװַאלג יד ליּפש

 ןיינק סריא ייב ךיז טלַאה רעבָא יז *!ןליּפש ןענעק טשינ ןעמ טעװ רימ ןָא

 ןועמש טקידנערַאפ --- ןעמַאמ רעד ןגלָאפ וצ סיוא רימ טמוקיס *4 ןיינ ןוא

 ןופ ןפױלטנַא וצ רעדָא -- עסעיּפ ַא ןופ גָאלָאנָאמ ַא ןיא יוװ סָאטַאּפ טימ

 ,םייה רעד

 ךיז טּפַאכ לומָאכ .ענעסימשעגּפָא יװ ןייטש ןבילבעג עלַא ןענייז רימ

 ; פָאק םייב

 .ןבירשעגרעטנוא ,טרָאװ ןיימ ןבעגעג בָאה'כ !טריניאור ןיב ךיא --

 טקישעגסױרַא בָאה'כ .ןשיפַא טימ טציילפרַאפ ןיוש ךָאד זיא קָאטסילַאיב

 ! ןרָאפ זומ'מ .סענירטיוו יד רַאפ רעדליב ערעייא

 ס'לקניפ וצ רעטנורַא ךיז טּפַאכ ןוא ליופ טשינ אקווד זיא לומָאכ

 טיהנעט רע .ענרָאבָאס ףיוא ןטנוא ןופ םָארק-רוטקַאפונַאמ רעייז ןיא ןרעטלע

 ןטייב ןוא עיצַאוטיס יד ןייטשרַאפ לָאז יז זַא ,ןעמַאמ ס'נועמש טימ ןייא

 "עג טשינ םיא רַאפ ךיז טָאה ,עמַאמ ס'נועמש ,עקבָאב רעבָא ,סולשַאב ריא

 רעד ןוא "עקװַאטסיװע רענדָארג ע'תמא יד טכַאמעג םיא טָאה יז ,טמעש

 : ןעוועג זיא אצוי-לעוּפ

 טשינ קישטשרָאיטקַא ןייק רַאפ ןע'נועמש ןיימ טעװ ,עקלומָאכ ,ריא --

 ..י!רימ סטייז ןוא רימ סטָאה ! ןכַאמ

 םיא טימ ךיא בָאה טליפעגטימ .עלַא רימ ןלייט שפנ-תמגע ס'לקניפ

 ןרָאפ טשינ ןעק'מ ."ךיוי יד טעפ; םעד טימ ךַאמ ייג רעבָא .עלַא יוװ רעמ ךָאנ

 !ןיוש ןוא

 "עטַאט ןיימ רַאפ ? טיוה יד טרעטיצעג קיניײװ ןעד טָאה ןיילַא רימ ףיוא

 ךיז ביילק ךיא זַא ,טכַארבעג טשינ ןּפיל עניימ ףיוא ךָאנ ךיא בָאה עמַאמ

 םעד טרעיובעג עקַאט ךיז בָאה'כ ."ןעװערטַאעט; קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפ וצ

 ףיוא םייה רעד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ףיוא ץורית ַא סעּפע ןכוזוצסיוא חומ

 יטרעגרעעג עקַאט רימ טָאה עמעליד עקידמיצולּפ ס'לקניפ .געט רָאּפ ַא

 רעסעב זיא רשפא :טכַארטעג ךיא בָאה רעדיװ טייז רערעדנַא רעד ןופ

 "רַאפ לעװ ךיא ןוא ןעלקניפ בילוצ טשינ ןרָאפ רימ זַא ,ןסייה טעוו'ס ? יױזַא

 .ןרָאפ ןזָאל רימ ןלָאז ייז זַא ןרעטלע עניימ ייב ןטעב ךיז ןרָאּפש

 ,ןבעל ןצנַאג ןיא ןעגנַאגעג זיא ַאמע לרעטסעווש ןייז ןוא ןטנעמיד רשֶא

 דלַאב ייז ןבָאה המכסה ס'נרעטלע ערעייז ,ןליּפש ןרָאפ ָאי ןלָאז רימ זַא
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 טַאהעג טשינ ךיוא ןבָאה עּפורג רעזנוא ןופ רעדניק ערעדנַא יד .ןגָארקעג

 ףיוא טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה לומָאכ זַא טרפב --- ןטייקירעווש ליפוצ

 לעװ ךיא זַא .רעדניק ענעגייא ענייז ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ןבעג גנוטכַא ייז

 -עג טשינ רענייק ךיוא טָאה םעד ןיא ,ןבעג-הצע ןַא זיא סע יו ןיוש ךיז

 ?ןלָאר ס'לקניפ טימ רעבָא ןעמ טוט סָאװ ,טלפייווצ

 -- .שַאכ למהרבַא ּפָא ךיז טפור --- ןלָאר ס'לקניפ ןליּפש לע ךיא --

 ןיא ןטַאט םעד ןליּפש ןעק ךיא ?סעמיצ ַאזַא םעד ןופ ריא טכַאמ סָאװ

 ,קינייװנסיוא ןופ עלַא ייז ןעק ךיא .ךיוא ןלָאר ערעדנַא יד ,"טנעגילעטניא;

 רימ רַאפ ,סעיציטיּפער עלַא ייב טקוקעגוצ טוג ךיז בָאה'כ ? ןרעה טליװ ריא

 טָאה -- רשויייּפ-לע ,ןטסָאמעגנָא יו ,טליּפש לקניפ סָאװ ןלָאר יד ןנעייז

 ןלָאר יד ןלייטוצ טפרַאדַאב הליחתכל רימ ןעמ טָאה -- טגָאזעג עטַאט ןיימ

 -ער ןליּפש ךיוא ןעק ךיא ,ןרָאיניזער ,סעטַאט טליּפש שידק רעדורב ןיימ

 ."הרות, יד ןעגנַאלרעד ןיוש לעװ ךיא .ןרָאיניז
 ןטימ ןוא ןעלסקַא יד טימ וצ-טיירד ,ךעלעּפיל יד ןָא טלעטש למהרבַא

 סָאד) "ַאװַארט-ןירט; זיא ןינע רעצנַאג רעד ןעמעוו ייב ,רעלטסניק-השעמ ּפָאק

 -ןָא ױזַא טקנוּפ עבטב טגעלפ רע :שידק רעדורב ןייז טריּפָאק רע טָאה

 ,("ןָאסַאפע ןלעטש

 :ןעלדנַאהרַאפ וצ סָאװ רעמ ןעוועג טשינ זיא גַאלשרָאפ ס'למהרבַא ךָאנ

 | ! טרָאפימ

 רימ .ןעועג רעשמ עלַא ךיז רימ ןבָאה טליפעג טָאה לקניפ ױזַא יו

 רימ .ןעמוקעגרעביא סנייז ןיוש טָאה רע .םיא יװ רעגרע ךָאנ ןרָאװעג זיא

 ? םייה רעד ןופ סױרַא ךיז ךיא יירד ױזַא יו :ץרַאה סָאד יינספיוא טּפַאלק

 ןרעלקרעד רָאג ךיא לָאז ,טרָאפ ןעמ זַא טמיטשַאב ןיוש זיא'ס ןעוו ,טציא

 סָאד ןעמ טָאה עשז-ױזַא יו ?המכסה רעייז ןָא ןרָאפ ךיא לָאז ? קיירטס ַא

 זַא ןטכַארט ךָאד ןלעװ עמַאמ-עטַאט 1 טנוזעג-ייז ַא ןָא ןענירטנַא וצ ץרַאה

 קחצי טרעבגעעג רימ טָאה ּפָאק ןיא ,הלילח ,ןרָאװעג ט'קוזינ'עג ןיב ךיא

 : עיפָאזָאליפ ס'כרַאזַא

 ןעגנערב וצ טיירג ןייז וטספרַאד ,לרוחב ,רָאיטקַא ןַא ןייז וטסליוו --

 ,רעדניק ןוא בייוו רימ סָאװ ,םייה רימ סָאװ ,עמַאמ-עטַאט רימ סָאװ ! תונברק

 רעד ןעוו ! רעטַאעט ןליּפש זיא רקיע רעד !"*טַאװעילּפַאנ, -- טלעק ,רעגנוה

 ,ָאװַארב, טיירש ,טרידָאלּפַא םוקילבוּפ סָאד ,טלַאפ (גנַאהרָאפ) ?סעוװָאנַאז;

 טייטש ןעמ סָאװ ןדייל ןוא תורצ עלַא רַאפ טלָאצַאב סָאד -- *! סיב !ךרַאזַא
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 רַאפ זוָאלּפַא ןייא ןטייברַאפ טשינ לעוו'כ !ןעוועג יאדכ ץלַא זיא'ס .סיוא ךיז

 | ,קירבַאפ-ןסָאריּפַאּפ ס'יקסוועשערעש

 ,עקייש רעדורב ןיימ ךימ טָאה גנולפייווצרַאפ ןיימ ןיא ןפלָאהעגסױרַא

 ,םינינע ערעקיטכיוו טימ טיירדרַאפ ןעוועג םיא זיא ּפָאק רעד שטָאכ

 סלַא עיצנַאטס רעשירטקעלע רעד ףיוא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא עקייש

 ,ענדָארג טריאוקַאװע ןבָאה ןסור יד ןעוו .רָאיטנָאמ-רעטסיימ ןוא רעעזפיוא

 -עג ןוא טרירַאּפער ץלַא טָאה עקייש .ןברוח ַא טכַאמעגנָא ןטרָאד ייז ןבָאה

 טייצ רעצרוק ַא ןיא ןעמ טָאה םיא קנַאדַא ,דנַאטשוצ ןטסעב ןיא ץלַא טכַארב

 רעניואוונייא יד ןוא ןשטייד יד .גנוטכיילַאב עשירטקעלע יד ןגָארקעגקירוצ

 ,טצַאשעגּפָא רעייז טעברַא ס'עקייש ןבָאה

 - ןשטייד יד םיא ןבָאה ,עיצנַאטס רעשירטקעלע רעד טימ ךיז טעװַארּפסעג

 -ָאקָאל-ןַאב יד ןטכיררַאפ ןוא ןרידיווער וצ :טעברַא לקיטש ַא ךָאנ ןבעגעג

 "ילעב ךָאנ ןלעטשוצנָא טייהנגעלעג יד ןבעגעג םיא טָאה סָאד .,ןוויטָאמ

 -רַאפ טימ עלעטש ַאזַא ןגירק וצ .רעטײל-רעסַאװ ,ןדימש ,רעסָאלש : תוכאלמ

 ,םימשה ןמ *ןמ/; יװ ןעוועג זיא שדוח ןדעי תוריכש עטרעכיז

 טָאה ,טניואוועג ןבָאה רימ ואוו ,עציורט ףיוא רעקעב םעד יקצולַאז ייב

 ַא ןוא ,ַאשַארבַא ,ןוז ַא -- רעדניק ייווצ טימ הנמלַא ןַא ןבילקעגנײרַא ךיז

 רעשיסור רעד ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא עטַאט רעייז .לזייר -- רעטכָאט

 "עג טָאה ַאשַארבַא ןטנָארּפ יד ףיוא ץעגרע ןעמוקעגמוא זיא ןוא ײמרַא

 ,קינַאכעמ סלַא (עלוש-רעקרעווטנַאה) *עשטשילישטוא ענעילסעמער; טקידנע

 ןיא ,הנמלַא רעד ,ןעמַאמ ןייז .טַאהעג טשינ רע טָאה ןָאט וצ סָאװ רעבָא

 טשינ ןבָאה םינמחר-ינב ןדיא רעבָא .ןייז וצ סנרפמ ייז רעווש רעייז ןעמוקעגנָא

 | ,הנמלַא ןַא ,הנכש ַא טזָאלרַאפ

 לקיטש ַא סעּפע ןגירק םיא לָאז רע ןעקייש ןטעבעג טָאה ַאשַארבַא

 רוחב םעד טָאה'מ ןוא טימַאב ךיז טָאה עקייש .ףיוה:ןַאב ןפיוא עלעטש

 -אלמ ןעוועג זיא ַאשַארבַא .רעטעברַאזןַאבנזייא ןַא רַאפ טלעטשעגנָא ַאשַארבַא

 ןעּפעשטוצ ןוא ןדניבּפָא ןופ ןענַאטשַאב זיא הדבוע ןייז :קילג ןופ החמש

 -וװענַאמ עשילַאקיזיר ַא זיא סָאד ,ערעדנַא יד וצ ענייא סענָאגַאװ-טכַארפ יד

 קור ןוא טעּפעשטרַאפ ,ןדנוברַאפ :קנילפ ןרעוו טריפעגכרוד זומ סָאװ ,ער

 ,סענָאגַאװ יד ןשיווצ ןופ סיױרַא לענש-ץילב ךיז

 ןייז רַאפ ןעקייש רַאבקנַאד רעייז ןעוועג ןענייז עמַאמ ןייז ןוא ַאשַארבַא

 ,הסנרּפ עלעקיטש ַא טימ ייז ןגרָאזַאב וצ ימ
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 רעד ייב קנילפ גונעג טשינ זיא ַאשַארבַא ,לַאפ-קילגמוא ןַא ךיז טכַאמ
 ןייז טרילרַאפ ןוא סענָאגַאװ ייווצ ןשיװצ טשטעווקעצ טרעוװ רע ןוא טעברַא
 רעד ןדעי טָאה קילגמוא סָאד .טָאטש ןיא ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה'ס ,ןבעל
 ױזַא --- טעלטַא ןַא ןופ רוגיפ ַא טימ ,"ץעװַאסַארקא ַא ,רוחב ַאזַא : טרעטיש
 ,ןרָאװעג טקיליטרַאפ םיצולּפ

 טלָאװ ;ןטסײרט טנעקעג טשינ רענייק טָאה ן'עקייש רעדורב ןיימ
 קילגמוא םעד וצ רענעי ךָאד טלָאװ ,עלעטש יד ןגָארקעג טשינ םיא רע
 טמוק 1 קיניײװ סָאד זיא .ןפרָאװעגרָאפ ןיילַא ךיז רע טָאה --- ןעמוקעג טשינ
 ייברעד טשינרָאג םיא זיא ּפָאק רעד ןוא זָאװַארַאּפ ַא ןרידיווער וצ ןעקייש סיוא
 עפעשט ַא רע טָאה ,זָאװַארַאּפ םעד רעטנוא קידנגיל זיא .קילגמוא ַאזַא ךָאנ
 עכוילּפ ַא םיא ףױא טָאה לסעקדזָאװַארַאּפ ןופ ןוא ףיורש ןזיול ַא ןָאטעג
 ,ןקַאנ םעד ןוא טנעה יד טירבעגּפָא םיא טָאה ןוא ערַאּפ עקידעכָאק ַא ןָאטעג
 ,רעקידעבעל ַא זָאװַארַאּפ ןרעטנוא ןופ טרַאשעגסױרַא םיוק ךיז טָאה רע
 ףדנואוו-דנַארב עכעלטע טימ ןוא קערש טימ ןעמוקעגּפָא זיא רע סָאװ סנ ַא
 :1 ,טלייהרַאפ ןצנַאגניא טייצ רעד טימ ךיז ןבָאה סָאװ

 -ץגנָא ךיז ךיא בָאה ,גנומיטש רענעגױצעגנָא רעד ףיוא טקוקעג טשינ
 -ַאיב ןייק ןרָאפ ןיימ ןגעוו ןעקייש רַאפ טיורטרַאפ ךיז ןוא טומ טימ ןעמונ
 -וצ רע טָאה גנושַאררעביא רעסיורג ןיימ וצ .רעטַאעט ןליּפש וצ קָאטסיל
 ,ךימ רַאפ ןרינעוורעטניא וצ טמיטשעג

 רעטיב רעייז םיא זיא'ס יװ ױזַא :ןפוא ַאזַא ףיוא סע רע טָאה ןָאטעג
 ךיז ןלעב ַא ןעועג רע טלָאװ ,ןטַאט םעד טגָאזעג רע טָאה ,ןצרַאה ןפיוא
 -טימ ךימ ךיוא טעװ רע ןוא קָאטסילַאיב ןייק געט רָאּפ ַא ףיוא ןרָאפוצכרוד
 ןוא טסיזמוא טרָאפ רע : טשינ רימ ןפרָאד ןטעליב-ןַאב ןייק .ךיז טימ ןעמענ
 ןגיל ןייק ןטַאט םעד טָאה עקייש ...ןבעג הצע ןַא ךיז רע טעװ רימ טימ
 -ַאעט ןליּפש רָאפ ךיא זַא ,טקַאפ םעד ןגיוושרַאפ רָאנ טָאה רע ,טגָאזעג טשינ
 "יא סלַא רָאפסױרַא רעטשרע ןיימ ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא ױזַא .רעט
 ,קָאטסילַאיב ןייק "ןרעטש-רעדנַאװא רעשיד

 נא
 י א

 רָאג עפורט-רעדניק רעזנוא רַאפ טיירגעגוצ ןבָאה ןדיא רעקָאטסילַאיב
 -ייז ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק ערעזנוא וצ ןטעליב יד ,םינּפ-תלבק ןעמערַאװ ַא
 .ןרָאװעג טּפַאכעצ ןענ
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 ,ןטרָאד .טָאטש-רעטַאעט עקיצרַאה ַא ןעוועג דימת קָאטסילַאיב זיא ללכב

 -ַאמַא ןַא טריאוטקַא ךיוא טָאה ,םיבושי עשידיא ערעדנַא יד ןיא יוו טקנוּפ

 ,טַאּפ בקעי ןופ טריפעגנָא ,"טסנוק עשידיא; :ןעמָאנ ןרעטנוא עפורג-ןרָאט

 רָאטקיװ :רעליּפשיױש יד ןעמוקעגסױרַא ןענייז עּפורט-ןרָאטַאמַא רענעי ןופ

 ,זיוהנירג הדוהי ,ןַאמלַאס ַאזיל ,ַאניקוועז רתסא ,םיובנריב לארשי ,רעקעּפ

 רעבָאהביל יד ןופ ךס ַא רָאג .סעווָאלס םייח גרוטַאמַארד ןוא רעטכיד רעד

 א ןפַאשעג ךיז ןבָאה ןוא רעליּפשיש עטריטנַאלַאט ןרָאװעג ךָאנרעד ןענייז

 -סילַאיב ןופ עּפורג-ןרָאטַאמַא יד .טלעװ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןעמָאנ

 עפורט-רעדניק ַא זַא רעבָא :רַאוטרעּפער ןטסנרע ןַא טליּפשעג ןבָאה קָאט

 -- םירבחמ עטנעקרענָא ןופ ןעמַארד עצנַאג ןליּפש וצ ןטסעמרַאפ ךיז לָאז

 .עיצַאסנעס יד ןפורעגסױרַא טָאה סָאד

 ןעמונעגפיוא זיא "טנעגילעטניא רעדע גנולעטשרָאפ עטשרע רעזנוא

 יװ קילדעוװ רָאנ ,ןעוועג םלוע-שיערמ טשינ ןבָאה רימ .,ןייפ רעייז ןרָאװעג

 *חוכ-רשייג ןטסערג םעד .וטפיוא ןַא ןעוועג סָאד זיא ,עּפורט-רעדניק ַא רַאפ

 ךיילגרַאפ ןייק טכַאמעג טשינ עקַאט ןבָאה רימ .שַאכ למהרבַא טנידרַאפ טָאה

 זיא רע זַא ,טמיטשעגנייא ןבָאה עלַא רעבָא ,ןליּפש ס'לקניפ ןוא ןייז ןשיווצ

 ."ץעידָאלָאמ; ַא
 ןטקַאנײא ערעדנוזַאב ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאטנעזערּפ עטייווצ רעזנוא

 "עג סָאלָאסדָאנַאיּפ ןוא ,ןטעוד ,ןגָאלָאנָאמ ,רעדיל ןופ טנעמסיטרעוויד ַא טימ

 .יקסווָאזערעב עקלָאיל ןופ טליּפש

 טריסַאּפ עניב רעד ףיוא רימ טימ טָאה גנולעטשרָאפ רעטייווצ רעד ייב

 ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא עיצקעל-רעטַאעט ַא ןבעגעג רימ טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע

 : סָאװ-טָא זיא ןעשעג

 עלָאר יד ךיא ליּפש ףָארדנעװ ,ז ןופ ?ןכוסמ-הלוח; עידעמָאק רעד ןיא

 זַא רעכיז זיא רע .ךעל'רוכיש טכַאנײיב טעּפש םייהַא טמוק סָאװ ןַאמ ַא ןופ

 דמעה ןיא טביילב רע זיב ןָאטסױא ךיז טמענ רע .ןיוש טפָאלש בייוו ןייז

 ןופ ןדיימוצסיוא ידכ זיא ,ןָא טמוק בייוו ןייז זַא רע טרעהרעד .ןזיוה ןוא

 טכַאמ ןוא רעביא ךיז טקעד ,עקטעשוק רעד ףיוא ךיז רע טפרַאװ ,בָאג ַא ריא

 ךָאנ סױרַא טפיול יורפ יד ןעוו .קנַארק ךעלרעפעג זיא רע זַא ,לעטשנָא םעד

 יױרפ ןייז זַא רע טרעהרעד .,ףיוא רע טגנירּפש -- ןעװעטַאר וצ םיא סעּפע

 ןוא וצ ךיז טקעד ,עקטעשוק רעד ףיוא רעדיוו ךיז רע טפרַאװ ,קירוצ טמוק
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 עיצַאוטיס עשימָאק ַא רעייז ךיז טמוקַאב'ס ...ייברַאפ זיא רע זַא טיירש

 ,קרַאטש טכַאל םלוע רעד ןוא

 ךיא בָאה ,ענדָארג ןיא עידעמָאק יד טליּפשעג ןיוש בָאה ךיא יו ױזַא

 ףרַאד גנַאל יו רעבָא .ןכַאל ענעצס רעד ייב טעוװ םלוע רעד זַא ,טכירעג ךיז

 טכַארק רעטַאעט סָאד ןוא עניב ןטימ ןיא ייטש ךיא ? ןטלַאהנָא ןכַאל סָאד

 רעמ םוקילבוּפ רעקָאטסילַאיב סָאד זיא רשפא :טכַארט ךיא .רעטכעלעג ןופ

 ףרַאד'מ ? רועיש רעד זיא לפיוו רעבָא ? רענדָארג סָאד יװ ןכַאל וצ טגיונעג

 ?ױזַא ןעשטיווק ייז ןלעוו גנַאל יוװ !ליּפש רעד טימ ןייגנָא ךָאד

 ! סססס9פ !סססס9/ ַא ןרעיוא עניימ וצ טכיירגרעד ןסילוק יד רעטניה ןופ

 וצ ןכַאמ הרבח :ןסילוק יד וצ םוא ךיז קוק ךיא *...סס9ּפ ,עקמייח ! סססספ

 ךיא .רעגניפ יד טימ ןָא סעּפע ףיוא רימ טזייוומ ,טנעה יד טימ טנכייצ רימ

 שזַא טכייק םלוע רעד .רימ ןופ ןליוו ייז סָאװ ןײטשרַאפ וצ ןָא טשינ ביוה

 זָאד ךיז טוט סָאװ ? ןעמ טוט סָאװ .ןטייז יד ייב ךיז טלַאה'מ ,רעטכעלעג ןופ

 טשרמולכ זייא רעכנעּפ ַא טימ ןָא טמוק יז .בייוו ןיימ טליּפש טנעמיד ַאמע

 ךיא לעוו רשפא :טרעדנואוורַאפ ריא ףיוא קוק ךיא ,ּפָאק םוצ ןגיילוצ ףיוא

 םעד רעטנוא שזַא ךיז טלטיור יז .ךיז טוט ָאד סָאװ ןייגרעד קילב ריא ןופ

 :ןרעה טשינ לָאז םלוע רעד זַא ,דוסב רימ וצ טעשטּפעש יז ,םירג

 ...!עקמייח ,ןזיוה יד ...!ןזיוה יד --

 רַאפ רימ טרעװ רעטסניפ :רעטנורַא קוק ַא ךיא ביג וויטקניטסניא

 ןיא ןעקניזוצנייא יו ליפ ךיא ןוא טעשטָאכָאכ םלוע רעד ...ןגיוא עניימ

 "קָארקע םעד ןעלּפענקרַאפ וצ ןסעגרַאפ בָאה'כ ...השוב רַאפ דרע רעד

 סייוו ַא סױרַא טקעטש ךעלּפענק עטעליּפשענּפָא יד ךרוד ןוא ןזיוה עניימ ןופ

 ,דמעה ןיימ ןופ קיטש

 :שזַארוק רעד ןעמונעג רימ ייב ךיז טָאה'ס ןענַאװ ןופ טשינ סייוו'כ

 ןוא "קָארקק םעד טעיליּפשרַאפ ,טנַאו רעד וצ טיירדעגסיוא ךיז בָאה'כ

 רעסעב ןייק .,.סע ןעמ טניימ ךימ טשינ יוװ ןליּפש סָאד טצעזעגרָאפ

 ןעועג סע זיא רעבָא רימ רַאפ ,טפרַאדַאב טשינ םלוע רעד טָאה עידעמָאק

 ןײלַא ךיז רַאפ טמעשעג ךיז בָאה'כ .עידעגַארט עטסערג יד

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב רימ טניד ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ עיצקעל יד-טָא

 -רָאפ-טשינ טימ עניב רעד ףיוא לָאמטפָא ךיז ןפערט ןטנעדיצניא עכלעזַא

 עסירטקַא עשידיא עטמירַאב ַא ןעוו לַאפ ַא ןופ סייוו ךיא .ןרָאיטקַא עקיטכיז
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 ןוש ןעק רימ טימ .עניב רעד ףיוא סעקטיימ ענעדייז עריא ןריױלרַאפ טָאה

 !ןיוש ןוא --- טירבעגּפָא ךיז לָאמנייא ,ןריסַאּפ טשינ רעמ סנױזַא לָאמניײק

 ַא ייב ,טײקיטעט-רעטַאעט ןיימ ןופ רָאי קיצפופ עּפַאנק ןופ ךשמ ןיא

 רעד ףיוא ןייגוצפיורַא טיירג ייטש ךיא ןעוו ,טרעצנָאק ַא רעדָא גנולעטשרָאפ

 רימ טימ זַא ,רעכיז טשינ ךַאמ ךיא זיב ריר ַא טשינ ךיז ךיא ביג ,עניב

 םעד ןופ עניב רעד ףיוא דָאזיּפע רעכעלסעגרַאפמוא רענעי ןריסַאּפ טשינ לָאז

 ,קָאטסילַאיב ןיא *רעטַאעט-סַאלַאּפ;

 20 לטיּפַאק

 ךיא ןוא עילחר

 ךָאנ ,טנָארפ-ברעמ ןפיוא לייוורעד ליטש זיא ס 6

 רַאפ טייקליטש ַא זיא'ס .חרזמ ןפיוא זנוא ייב זיא רעליטש א

 ןרעדנע ןצנַאגניא טעװ סָאװ ,םערוטש ןקידנעמוקנָא ןַא א

 | ,טלעוו רערָאג רעד ןופ גנַאג ןשיטילָאּפ םעד 2

 עטנעי טימ עקַאט ,הנותח ס'עקייש וצ ךיז ןטיירג רימ

 יד ,טבילרַאפ ןיא עקייש .ךודיש ןטימ ןדירפוצ רעייז ןענייז רימ .,רוּפיצ-ןק

 טייל ייב ךיז טריפ'ס יו ,דצ ס'הלכ ןופ םינתוחמ יד ןקעד תואצוה-הנותח

 ןטרעלקעגפיוא ןַא רַאפ סע טסַאּפ יו :טרעדָאפעג טשינ עקייש טָאה ןדנ ןייק

 ?ןתח

 םיא טָאה עמַאמ יד .ןײלַא עקייש ךיז טגרָאזרַאפ םידגב-הנותח טימ

 םיא רַאפ טרָאּפשעג טייצ עצנַאג יד טָאה יז סָאװ ,קרַאמ ןדעי טלײצעגסױרַא

 | ,ןטסנידרַאפ ענייז ןופ

 סיוא ךיז רימ ןדיילק סָאװ טימ : ןכייצ-עגַארפ רעסיורג רעד ךיז טלעטש סע

 טָאה עטַאט רעד .טשינ טזָאלרַאפ םלוע-לשדונובר רעד רעבָא ? הנותח רעד וצ

 ןופ רעטסוש רעד ,ןָאסטעדנעב עקדייז ,רעדיינש רעד לשיפ :טניירפ עטוג

 ץוח ."קדצ-ילעוּפא הרבח רעד וצ ןעמַאזוצ ןרעהעג ייז -- לסעג-ןימלע-תיב

 .ןלָאצּפָא טעװ רע -- חוטב ַא עטַאט רעד זיא ןעמעלַא םעד
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 ןעקטָאמ רַאפ .ןשירפּפָא טנעקעג ןעמ טָאה םידגב עקיד'תבש סנטַאט םעד

 -עגרעביא ןעמ טָאה רימ רַאפ .םויטסָאק ַא ס'עקייש טיינעגרעביא ןעמ טָאה

 טעװענַאשעג סנטייצַאב טָאה עמַאמ יד ,גוצנָא ןטלַא ןַא ס'עקטָאמ טעוועצינ

 ...החמש ַא וצ ןעמוקזץינוצ טעוו'ס ;ןגיל לָאז : דיירסיוא ןַא טימ לדיילק ַא

 ןַא ס'עקװַאלס ןופ לדיילק ַא טלעטשעגפיונוצ ךיוא ןעמ טָאה ןע'לחר רַאפ

 ַא .טציוושעג ָאי עמַאמ יד טָאה רעבָא םידגב ס'עקווַאלס טימ .דַאירַאנ ןטלַא

 "ריד טשינ-רימ טימ ןזָאלסױרַא טשינ ןעמ ןעק ,םיכודיש ןיא טייטש סָאװ לדיימ

 יז יװ טניישעג עקַאט יז טָאה -- טצוּפעגסיוא ןעמ טָאה ןעקווַאלס ,טשינ

 ,הלכ יד ןעוועג רָאג טלָאװ

 .סַאג רעלדיקס ףיוא ,לַאז סיקסנישטָאּפַאס ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא הנותח יד

 ,רעטסנעפ עטיירב ,עגנַאל יד טימ ,טנעוו עטצוּפַאב יד טימ לַאז-הנותח רעד

 -- ןָאלַאס רע'תמא ןַא יו ןעזעגסיוא טָאה ,ןרילעדנעש-לָאטשירק יד טימ

 ,תוחמש ףיוא רָאנ

 תונותח עשיריבג יד ףיוא טסַאג רעטפָא ןַא ןעוועג ןטרָאד ןיב ךיא

 :םינחדב עטסואוַאב יד טרעהעג ךיא בָאה ןטרָאד .יקצעינעמַאק ןזח טימ

 -הכונח עכעלרעי יד וצ ןעגנוזעג ןטרָאד בָאה'כ .רעזנוצ םוקילא ,רָאמסיז

 לוש רעסיורג רעד ןופ רָאכ רעד ןוא ייגרעס ,יקצעינעמַאק סָאװ ,ןטרעצנָאק

 לַאז םעד ןיא ,רעטסעקרָא-ענורטס ןסיורג ַא ןופ טיײלגַאב ,טריפעגכרוד ןבָאה

 עריא רַאפ "עקלַאירבק עכעלרעי ַא טעװַארּפעג "אשידק-הרבח; יד טָאה

 ,זנעג ענעטָארבעג :"ךלמ-ינדעמ; טריוורעס ןעמ טָאה תודועס יד וצ ,םינקסע

 יד ןופ רענייא סלַא ,עטַאט ןיימ .ןּפרַאק עטליפעג ,סעקידניא ,סעקשטַאק

 "עג טָאה'מ .תודועס יד וצ ןעמונעגטימ דימת ךימ טָאה ,רעוט עוויטקַא

 טשרע ןעמ טָאה קידנעײגמײהַא .גָאטרַאפ זיב טעילוהעג ןוא ןסעגעג ,ט'מייחל

 רַאפ םילכאמ ענעבילבעגרעביא יד טימ סעליײשטַאפ עצנַאג טּפעלשעגטימ

 .ךָאװ עצנַאג ַא *טעווישזָאּפ, םעד טימ ךיז ןבָאה ייז .רעדניק ןוא בייוו

 םעד ןרָאלרַאפ ןרָאי-עיצַאּפקָא יד ךרוד טָאה לָאז ס'יקסנישטָאּפַאס

 זיא -- המחלמ רעבָא .טנָאמער ןיא טקיטיונעג קרַאטש ךיז טָאה ןוא ץנַאלג

 ,םינתוחמ עלַא ןעמענוצנײײרַא ץַאלּפ גונעג טָאה סע יװ גנַאל ױזַא ,המחלמ

 ,טײקנזָאלעגּפָא יד טקוקרַאפ ןעמ טָאה ,טסעג ענעטעבעג-טשינ ןוא ענעטעבעג

 ז"*עינַארבָאס ינעיָאוװ, ןופ לַאז ןיא -- החמש ַא ןעווַארּפ ןייג ןדיא ןלָאז ןעד ואוו

 { טייקיניילק ַא ,דלודעגמוא טימ הנותח ס'עקייש טרַאװרעד בָאה ךיא

 טַאהעג הנותח טָאה עקשַאירַאמ) החּפשמ רעד ןיא זנוא ייב הנותח עטשרע יד
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 ןושש ץלַא ןיוש ךָאד זיא .(ייברעד ןעוועג טשינ ןענייז רימ  עקירעמַא ןיא

 טונימ עטצעל יד 1 קיטיײװצרַאה ןָא החמש ַא ןייז ןעק עשז-ױזַא יו ! החמשו

 ,ןייז טשינ ייברעד רָאג לָאז ןיילַא ךיא זַא ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה

 ןזיווַאב ךיז טָאה סע :סופ ַא ןָאט וצ ייוו ןביוהעגנָא סעּפע רימ טָאה'ס

 :ןעװעג זיא זָאנגַאיד ס'מָארבזייו רָאטקָאד .רעטנוצ יו טיור ,עמַאילּפ ַא

 ןטילעג טָאה עניימ עמַאמ יד .ןעמַאמ רעד ןופ השורי ַא -- סופ ןפיוא זיוד ַא

 םירוסי יד .םעד ןופ ןייז טיהעגסיוא לָאז'מ -- ןבעל ץנַאג ריא םעד ןופ

 ,ןגָארטוצרעבירַא טשינ ןענייז

 םעד ףיױא -- הנותח ס'עקייש וצ בוטש ןיא ןיילַא ןזָאלוצרעביא ךימ

 יד ףיוא טושּפ ךימ ןעמ טָאה ,ונ ,ןלזג ַא ןופ ץרַאה ַא טפרַאדַאב ןעמ טָאה

 קישטסָאװזיא ןופ ןוא קישטסָאװזיא םוצ רעטנורַא בוטש ןופ ,ןגָארטעג טנעה

 לעטָאפ ַא ףיוא "הלכ; ַא יו טצעזַאב ךימ ןעמ טָאה ןטרָאד ,ןײרַא לַאז ןיא

 ,טניווק ,קידנציז --- דצ ס'נתח ןופ ןתוחמ רעטגיײלעגנָא ןַא ןעוועג ןיב ךיא ןוא

 ךיז ,טצנַאטעג טָאה'מ .,טליּפשעג ןבָאה ,עילעּפַאק ןייז טימ רעלדיפ רעד

 וצ סָאװ טַאהעג טָאה יז .ןרערט ןסָאגרַאפ טָאה עמַאמ יד .ןעוועג חמשמ

 ןעװעג טשינ הנותח ס'עקייש וצ ןענייז רעדניק עריא ןופ ייווצ ...ןענייוו

 רַאפ ןופ טניז טרעהעג טשינ ריא ןופ ןבָאה רימ ,עקירעמַא ןיא עקשַאירַאמ

 .לװלעוו רעדורב רערעטלע רעזנוא טלעפעגסיוא ךיוא טָאה'ס .המחלמ רעד

 טסָאּפערק רעגרובלסילש רָאי ןעצ יד טָאה רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ

 ןיא טקישרַאפ ץעגרע רע זיא -- ָאי ךָאנ רע טבעל .טבעלעגרעביא טשינ

 ,ןבעל ןצנַאג ןפיוא ריביס

 רעד וצ טריפעג ךיוא ןבָאה רימ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס

 רעקיצרַאהטוג ַא -- יקסיעמענ עקשטיא טימ ןעקוװַאלס רעטסעווש ןיימ הּפוח

 טגָאזעג ןוא ןעקווַאלס ןיא טבילרַאפ ךיז ,ענשזולס רעשיסור ןופ ןעמוקעג .רוחב

 ,קרַאמ םעיינ ןפיוא םָארק-ךוש ַא טנפעעג ןבָאה ייז ."תַא-ירה,; םעד

 ץעגרע רע טגעלפ ןטנוװָא עצנַאג .טרַאװעג טשינ גנַאל ךיוא טָאה עקטָאמ

 טָאה רע :טשינ רעדנואוו ןייק .טכַאנ עבלַאה םייהַא ןעמוק ןוא ןענירטנַא

 ןופ רעטכָאט ַא ,עביל-ענייש :לדימ רעטָאטשרעּפ ַא ןיא טבילרַאפ ךיז

 יז טָאה רע זיב זיא .טָאטשרעפ ןופ יקצינרָאג יכדרמ-שריה ןוא עשַאב

 / ןטשרע םוצ ןייג וצ טייצ ןעוועג ןיוש זיא טָאטשרעּפ ןיא םייהַא טריפעגּפָא

 ענייש ַא :ןעמָאנ ריא ןופ עיּפָאק ַא ןעוועג עקַאט זיא עביל-ענייש ."ןינמ;

 עקטָאמ טָאה ,ןעוועג טשינ יווייס זיא ןָאט וצ סָאװ יו ױזַא ,עביל ַא ןוא
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 ַא ןיא ,טָאטשרעּפ ןיא ןעניואוו וצ ןבילקרַאפ ךיז ןוא הּפוח ַא טלעטשעג

 "רָאּפ ןגנוי םעד רַאפ "ןדנע סלַא טלעטשעגוצ טָאה ןתוחמ רעד סָאװ ,לביטש

 ,רעמַארעג לסיבַא ןרָאװעג עקַאט זיא על'הריד רעד ןיא זנוא ייב .קלָאפ

 ע'לחר ,עמַאמ יד ,עטַאט רעד : ןבילברַאפ ןענייז רימ .רעקיטעמוא ךיוא רעבָא

 .ךיא ןוא
 לא יא

 ' לא

 -ָארּפ עשטייד ןזיוועג ןעמ טָאה ,סַאגיסָאלש ףיוא ,בולק ןשימעדַאקַא ןיא

 םעד ןופ לייט ןטשרעטנוא םעד ןיא .ןעמליפ עכעלטפַאשנסיװ ןוא עדנַאגַאּפ

 רָאטקָאד ןופ טריפעגנָא תעדו:הרותע עלוש יד טנפעעג ךיז טָאה ןינב

 ,שטיוועצמינ

 -דָארג דוד טימ ןעמַאזוצ ,(ןוז ַא ס'רעקעב םעד) יקסלוּפַאק עקלאומש

 ןופ קָאטש ןטשרעביוא ןפיוא ןבָאה ,(וז ס'רעדיינש םעד לשיפ) יקסנעשז

 ןבָאה "ןענָאיװליאק יד .סַאלק-ץנַאט ַא טימ טריפעגנָא ןינב ןקיבלעז םעד

 -ַאסק ןוא עװָאטשטָאּפ ףיוא "ןעדע; ,ענרָאבָאס ףיוא *ַארילא : טרינָאיצקנופ

 -ָאס ףױא "סקולא ןעמוקעגוצ זיא ךָאנרעד .יקסנַאישטינדָארג ףיוא "ןרוט

 ,ןטיבעג ךיז טייצ רעד טימ ןבָאה ןפַארגָאטַאמָאניק יד ןופ ןעמענ יד) ענרָאב

 ,(עבלעז יד ןבילברַאפ ןענייז רעבָא םינינב יד

 רעד ךרוד ךיא בָאה עדנַאמָאק רענרַאשזָאּפ רעד ןופ רעטסעקרָא םעד

 -לשיטפ יד ןיא טריציטקַארּפ ןבָאה רימ .טקיסעלכַאנרַאפ טשינ ךיוא טייצ

 בָאה ךיא .ןדַארַאּפ ענרַאשזָאּפ ןעמוקרָאפ ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ."ןעמָארק

 בָאה טַאהעג האנה קרַאטש .סַאג ןיא ןרידַארַאּפ ןופ טיהעגסיוא לייוורעד ךיז

 טָאה עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ עקיליוויירפ יד סָאװ ,"סעינַאילוג , יד ןופ ךיא

 יד ןענייז ,טָאטש ןיא ןעוועג ןענייז ןסור יד ןעוו .ןטרָאג-טָאטש ןיא טײנַאב

 -רַאפ-טפיוה יד ןעוװעג ןטרָאג ןיא טפול רעיירפ רעד ףיוא רעלעב-ןקסַאמ

 ,סעקסַאמ עטסנעש יד רַאפ "ןזירּפ, טלייטעגסיוא ,טצנַאטעג טָאה'מ : ןעגנולייוו

 י-לױאװ רַאפ ןעגנַאגעג זיא טלעג סָאד ןוא ךעלמילב טפיוקרַאפ טָאה'מ

 סָאד :קרעװרעייפ יד ןעוועג זיא עיצקַארטַא עטסערג יד .ןקעווצ עקיטעט

 ,טכַארּפ ַא ןעוועג זיא

 -רעד ןעוועג טשינ זיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ רעמוז ןטשרע םעד

 ןיא ?סעינַאילוגע ןעװַארּפ וצ ןעניז ןיא ןגעלעג טשינ ךיוא זיא'ס ןוא טביול

 טניואוועגוצ רעמ ןעוועג ןיוש ןעמ זיא רעמוז ןטייווצ םעד ,ןטרָאג-טָאטש
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 יד ןעיײנַאב וצ שינעביולרעד ַא ןגָארקעג ןעמ טָאה .רעשרעה עיינ יד וצ
 ןטיורג םעד רַאפ ןייג לָאז טלעג סָאד ןוא ןטרָאג-טָאטש ןיא ןעגנולייוורַאפ

 ."ץיירק

 טָאה ןעגנולייוורַאפ יד ייב .ןעוועג היחמ ךיוא ךיז ןבָאה ןיילַא ןשטייד יד

 ,ןצנַאט םוצ טליּפשעג ךָאנרעד ןוא טרעצנָאק ַא ןבעגעגּפָא רעטסעקרָא רעזנוא

 טשינ סעּפע ןטרָאג ןיא ןעגנולייוורַאפ עטיינַאב יד ןבָאה ,טגָאזעג תמא םעד

 -עגסיוא טָאה ןטרָאג רעד וליפַא ,טעיילקעג טשינ סעּפע ךיז טָאה'ס .טּפַאלקעג

 ,לָאמַא יוו טשינרָאג -- טענַאיװרַאפ טקוק

 ףיוא ןטנַאקיומ עכעלטע טימ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא ךיוא זיא רימ

 יד ףיױא רעמ ןליּפש וצ ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ בָאה'כ .הנותח רעשיפרָאד ַא

 ןבָאה רימ .ןייש ןוא ןייפ ןעגנַאגעגוצ ץלַא ןטרָאד זיא'ס .תונותח עקיזָאד

 ַא ,למוט ַא -- לָאמַאטימ .טצנַאטעג ,ןסעגעג ,ןעקנורטעג טָאה'מ .טליּפשעג

 ןתוחמ ןייא :טַאטלוזער רעד .טלטרעוועצ ךיז ןבָאה םינתוחמ יד :דלַאװעג

 "עג -- םענעכָאטשעג םעד ןופ ןוז רעד טָאה .ןטייווצ םעד ןכָאטשעג טָאה

 םעד ןכָאטשרעד ןוא טשימעגניירַא ךיז ןתח רעד טָאה .ןתוחמ םעד ןכָאטש

 ןוא -- החּפשמ רעד ןופ עקירעביא יד טשימעגניײרַא ךיז ןבָאה .רעגָאװש

 ריא ףיוא הנמלַא ןַא ןוא המותי ַא ןבילבעג הלכ יד זיא .ןתח םעד טע'גרה'רעד

 : | ,..טכַאנ-הנותח

 טגָאזעג טָאה רע) ףלע רָאי ַא ןופ לגניא ַא טּפעלקעגוצ רימ וצ ךיז טָאה'ס

 ןָאטעג רעירפ בָאה ךיא סָאװ סָאד ,זדנעבַאל עקרָאב ,(ןציירד זיא רע זַא

 "נָא עקרָאב לגניא סָאד טָאה ,יקסרַאילָאטס רתלַא ,רערעל-קיזומ ןיימ רַאפ

 ןטנעמורטסניא ערעווש יד ,ןקױּפ יד טּפעלשעג : רימ רַאפ ןָאט וצ ןביוהעג

 טגיילעגסיוא ,סרעדנעטס-קיזומ יד טלעטשעגסיוא ,רעקיזומ ערעדנַא יד רַאפ

 סָאד לייוו ,למיה ןופ יוװ ןרָאװעג טקישעגוצ רימ וצ זיא עקרָאב .,ןטָאנ יד

 רימ זיא ןטייווצ וצ טרָא ןייא ןופ "גײצעגירעּפַאלק, עלַא יד ןּפעלשמורַא

 עקשזייא לרעדורב ןייז טכַארבעגטימ ךיוא טָאה עקרָאב .ןרָאװעג ןסערעד

 ךיא ןוא טלעטשעגסיוא ,טעקסַאטעג ןבָאה ייז .ןעצ רָאי ַא ןופ לגניא ַא)

 .סענעשעק יד ןיא טנעה יד טימ רָאסעּפָארּפ ַא יו טײרדעגמורַא ךיז בָאה

 ןצַאט יד ףיוא טצעזעג ןוא סענַאבַארַאב יד ףיוא טקַאנקעג רָאנ בָאה ךיא

 זיא עטַאט ןיימ; .רעמ ןטָארטעגּפָא טשינ רימ ןופ ןיוש זיא עקרָאב

 -רעד עקרָאב רימ טָאה ,*ײמרַא רעשיסור רעד טימ המחלמ רעד ןיא קעװַא

 ןייז זַא ,ןעמ טָאה טסעומשעג) *טפַאשנעגנַאפעג ןיא יאדוװַא זיא רע, ,טלייצ
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 יו ױזַא .(השא רעדנַא ןַא טימ ץעגרע זיא עטַאט רעד הנוגע ןַא זיא עמַאמ
 "נָא ןעקרָאב ךיא בָאה ,טרעּפסקע ןצנַאג ַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש ךיז בָאה ךיא

 ךיוא םיא בָאה ךיא .ןַאבַארַאב םעניילק ןפיוא ןּפַאלק וצ יוװ ןענרעל ןבַוהעג

 רעטסעקרָא ןטימ ןטסנידרַאפ ערעגָאמ עניימ ןופ גינעפ רָאּפ ַא ןפרָאװעגוצ
 ןעקרָאב ךיא בָאה טייצ רעד טימ .ןעגנומענרעטנוא עטַאװירּפ יד ףיוא
 -סופ ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא רע .לרעדורב ןרעגניא ַא םעניימ יו טכַארטַאב

 ,רעסַאװ ןיא ןוא רעייפ ןיא רימ רַאפ ןעגנירּפש וצ טיירג ןעוועג ןוא טירְט

 -בָאק ןָאעל ןריטעּפער םוצ ןעמונעג ךיז טָאה ?עּפורט-רעדניקא רעזנוא
 -ליווא יד ןעוו .וצרעד ןעמוקעג טשינ רעבָא זיא'ס .,"גנוי-ספרָאד רעד, ס'ניר

 .טליּפשעג סע ייז ןבָאה ,ןרילָארטסַאג ןעמוקעג רעדיוו זיא "עּפורג רענ

 יד ןליּפש ןוא "רענליווא יד טימ ןטסעמרַאפ וצ טסולגעג ךיז טָאה ןעמעוו

 ?ייז ךָאנ עסעיּפ עבלעז

 טימ טייצ ַא טליּפשעג טָאה רע {שַאכ שידק ןעמוקעגנָא זיא ענליוו ןופ

 ,ץישפיל המחנ יורפ ןייז טכַארבעגטימ רע טָאה לָאמ סָאד .עּפורט ס'יקסווָאּפיל

 (קסיורבָאב ןופ יז טָאה טמַאטשעג) עמיטש רענייש ַא טימ ענָאדַאמירּפ ַא

 "טַאדלָאס עלהכלמ; רעגַאלש ַא ןיא המחנ יורפ ןייז טריטנעזערּפ טָאה שידק

 ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ןיא .(גינעק יטעב ןופ רעירפ ןרָאװעג טליּפשעג)

 ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה ןדיא רענדָארג ,ןטנַאלַאט עלַאקָאל יד טקילײטַאב ךיז

 ןח אשונ טָאה המחנ ."עטלייורעדסיוא,; סע'שידק ןקוקוצנָא רעטַאעט ןיא

 ,תחנ ןבילקעג ןבָאה החּפשמ רעצנַאג רעד טימ רעדיינש רעד םולש 'ר .ןעוועג

 רענדָארג ַא) ןיטסוק ןָאמָאלָאס ,בַאװדעי שרעה ןלָארטסַאג ףיוא ןעמוק'ס

 ,םַארגָארּפ-"טסנוק-ןיילק, ַא ןריטנעזערּפ ייז .ןייטשרוב עקחסּפ ןוא (ריעדזב

 רעטוג ַא רעניימ סָאװ ,טרָאװ-ליּפש ַא קנַאדעג ןפיוא טציא רימ טמוק'ס

 "ער טָאהימ ,טצונַאב טָאה ,עיווילָאב ,זַאּפ-ַאל ןופ ,שומרַאי לבייא ,טניירפ

 עקַאט זיא'ס ןוא -- ?טסנוקד ןיילקא ןופ גנולעטשרָאפ ַא ,רע טגָאז ,טרימַאלק

 ...טסנוק *עניילק; ןעוועג

 סעפע רימ ייב זיא ,רעטסעקרָא ןטימ עיציטעּפער-לַארענעג רעד ייב

 ךיז רע טָאה ,טלָאװעג טָאה ןיטסוק יװ ןַאבַארַאב ןפיוא ןעמוקעגסױרַא טשינ

 קח טימ ןוא ןסעזעג ןענייז רימ ואו רעטסעקרָא םוצ ןגיובעגרעטנורַא

 22 :ןָאטעג גָאז ַא רימ וצ
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 טסּפַאלק !וטסיב רעטסוש ַא ?וטסיב קישטשנַאבַארַאב ַא !וד ,יעה --

 ַא רָאנ טרעה !גייצ-גָאלש עשטייד יד ,יַא ?עװשעדָאּפ ַא ןיא ךעלקעוושט

 -רעטסוש ַא -- קישטשנַאבַארַאב םעד ןָא טקוק !סַאפ עטסוּפ ַא -- ןַאבַארַאב

 ,השוב רַאפ ןבָארגַאב טשינ רועיש ךיז בָאה'כ -- !גנוי

 ןיטסוק ןָאמָאלָאס טרישזַאגנַא ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןיא ,1922 רָאי ןיא

 ,רעטַאעט טקעּפסָארּפ ןיא רעריפ-םוירַאנעצס ןוא רעטלַאװרַאפ-עניב סלַא

 "גניא םעד םיא בָאה ךיא ,ןכָארבעצ ןוא קנַארק ןעוועג זיא ןיטסוק .סקנָארב

 ,טנָאמרעד טשינ לָאמנייק ענדָארג ןיא טנעדיצ

 "רוב עקחסּפ טכַאמעג טָאה םַארגָארּפ םעד ףיוא רָארופ ןטסערג םעד

 ןוא ןגַארק-רעטופ ַא טימ ץלעּפ ַא ןגָארטעג טלָאמעד ןיוש טָאה רע .ןייטש

 ןוא ןטעלּפוק ענייז ןעגנוזעגסיוא טָאה רע ,"רַאטס-השעמ, ,למיירטש ַא

 .ןיירפער םעד ןופ עידָאלעמ יד טפייפעגוצ רע טָאה ליומ ןיא רעגניפ יד טימ

 -קעװַא ךָאנ ךיז טָאה רע זַא ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש רע זיא םלוע םעד

 ןעירשעג ןוא יָאװַארבק טשטַאּפעג ןעמ טָאה ,ךיוא לצנעט ַא ןיא טזָאלעג

 .י."עקגיזומ יד ןבעגעגסיואק ןוא טליופעג טשינ ךיז טָאה עקחסּפ ,"סיב;

 21 לטיֿפַאק

 שינערעקרעביא-טלעוו יד

 ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער : 1917 ,ץרעמ רעט8

 ,עוקסָאמ טרעװ דנַאלסור ןופ טָאטש-טּפױה יד ;1917 ,ץרעמ רעטפ

 ,דַארגָארטעּפ טָאטשנָא

 ןשיסור ןופ טריקידבַא ווָאנַאמָאר יַאלָאקינ רַאצ : 1917 ,ץרעמ רעט5

 ץנירפ טימ גנוריגער עשירָאזיװָארּפ ַא .ןָארט

 "עק רעדנַאסקעלַא ןוא טנעדיזערּפ סלַא ףרָאװ

 רעביא טמענ -- רעטסינימ-סגירק סלַא יקסנער

 ,טכַאמ יד
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 ; 1917 ,לירּפַא רעט6

 1917 ,יַאמ רעט1

 ; 1917 ,יַאמ רעט7

 : 1917 ,ילוי רעט0

 : 1917 ,רעבמעטּפעס רעט6

 ; 1917 ,רעבמעווָאנ רעט2

 ; 1917 ,רעבמעווָאנ רעט7

 ; 1917 ,רעבמעווָאנ רעט0

 : 1917 ,רעבמעצעד רעטנכ

 "ליא .המחלמ דנַאלשטייד טרעלקרעד עקירעמַא

 -ינגָאקניא , ןָא טמוק (ווָאנַאילוא) ןינעל שטיא

 ,ןָאגַאװ ןטלגיזרַאפ ַא ןיא דנַאלשטייד ןופ *ָאט

 טַאר-רעטעברַא ןוא ןטַאדלָאס ןופ ןטַאגעלעד יד

 טימ ץנערעפנָאק:םולש עקידלַאב ַא ןרעדָאפ

 ,דנַאלשטיײיד

 (ןייטשנָארב שטיװָאדיװַאד וועל) יקצָארט ןָאעל

 ,דנַאלסור ןייק ןָא טמוק

 ,דנַאלסור ןופ רעימערּפ טרעוו יקסנערעק

 ,קילבוּפער ַא יו דנַאלסור טרעלקרעד יקסנערעק

 רופלַאב סמיישזד רוטרַא ןופ עיצַארַאלקעד יד

 -ָאיצַאנ ַא ןפַאש וצ (עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד)

 טרעװ עניטסעלַאּפ ןיא ןדיא רַאפ םייה עלַאנ

 ,ןעמונעגנָא

 יקצָארט ןוא ןינעל רעטנוא סעקיװעשלָאב יד

 גנוריגער-יקסנערעק יד .דַארגָארטעּפ ןעמענרַאפ

 .רעביא ןעמענ סעקיװעשלָאב יד .טלַאפ

 ,דנַאלסור ןופ רעימערּפ טרעוו ןינעל

 ןרעדנוזַאב ַא רעטנוא טביירש יקצָארט ןָאעל

 ןיא דנַאלשטייד טימ ךַאמּפָא-דנַאטשליטשנפָאװ

 ,קסווָאטיל-טסערב

 56 לא
 ו א

 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער עזָאלטולב-טעמכ יד

 עסיורג ערעדנַא ןיא ךיוא טרעקַאלפעצ לענש ךיז טָאה ןוא דַארגָארטעּפ

 עקידרעייפ יד .טנורגּפָא-עמַאס םוצ ןעקנוזעג זיא לַארָאמ עשיסור יד .טעטש

 ,המחלמ יד ןצעזרָאפ ןגעק ןוא רַאפ רעריפ עשיטילָאּפ יד ןשיוװצ תועד-יקוליח

 רעד .דנַאל ןיא דנַאטשוצ ןשיטָאַאכ םעד וצ גנולמוטעצ רעמ ךָאנ טגנערב

 ,ענדָארג ןיא ךיוא ןיוש ךיז טליפ דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ןופ גנַאלקּפָא
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 רעד יו ףיוא ךיז ןריפ ייז .ףיקת רעייז ךיז ןליפ טָאטש ןיא ןשטייד יד

 ןסור יד ךיז ןלָאז .סענעשעק יד ןיא ייז ייב ןיוש טגיל *גיזפ רעקיטליגדנע

 רעייז ןבָאה ייז ןלעוו --- ייז ןענעכער -- ערעדנַא יד ענייא ןענעליוקסיוא

 םענ ַא ךיז ייז ןלעװ טשרע ןַאד .וליפַא סָאש ַא ןָא טנָארפ-חרזמ ןפיוא "גיז

 רעדנעלגנע ,ןזיוצנַארפ יד טימ "קלב; ןענרעל ןוא טנָארפ-ברעמ םוצ ןָאט

 | ,רענַאקירעמַא יד טימ ןוא

 ןעמענ גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןשטנעמ:יײטרַאּפ עשידיא

 -סייגַאב סיורג טימ דנַאלסור ןיא שינערעקרעביא רעד ןגעוו סעיינ יד ףיוא

 "עג רעלַאיצָאס ןופ העש עטקנעבעגסיוא יד ןעמוקעג זיא ךעלדנע ,גנורעט

 טכַארבעג ןבָאה -- םכותב ןדיא --- טייהשטנעמ יד רעכלעוו רַאפ ,טייקיטכער

 ךיוא ןיוש לָאז הלואג יד זַא דלודעגמוא טימ ןטרַאװ ייז .תונברק ליפוזַא

 עכעלטנפע ןַא ןרינַאלּפ ענדָארג ןיא ןעײטרַאּפ ,תומוקמ ערעזנוא ןכיירגרעד

 -עביולרעד ןייק ןבעגעג טשינ ןשטייד יד ןבָאה םעד ףיוא .,עיצַארטסנָאמעד

 טגיל ייז) ןלַאקָאל ערעייז ןיא ןעגנולמַאזרַאפ טימ ךיז ייז ןענעגונַאב ;שינ

 "נייא טָאה'מ סָאװ ,דַארַאּפ -יַאמ ןטשרע ןטימ לַאפ רעד ןעניז ןיא טוג ךָאנ

 ןסָאשעג ןרַאדנַאשז עשטייד יד עקַאט ןבָאה -- שינעביולרעד ַא ןָא טנדרָאעג

 .ןטנַארטסנָאמעד יד ןבירטעצ ןוא םלוע ןפיוא

 ,ללכב ןויצ-יבבוח יד ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעדילגטימ יד

 -ַאּפ ןיא םייה עשידיא ַא .טבעלעגפיוא שממ עיצַארַאלקעד-רופלַאב יד טָאה

 --- הלואג יד ןעגנערב ןוא םעלבָארּפ ןשידיא םעד ןזייל ךעלדנע טעװ עניטסעל

 .ךעלרעייפ ייז ןקידערּפ

 ! סעצײלּפ יד טימ ןשטעווק םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד ןופ שדוק-ילכ ןדיא

 עקַאט זיא'ס ? חישמ ןוא ,ונ --- עניטסעלַאּפ ? םייה עלַאנָאיצַאנ ַא --

 רעד זיא ןייטשנָארב עלעבייל ;טצעזעגרעטנורַא רַאצ םעד : ןטייצ ס'חישמ

 :אישק עטלַא יד טביילב ;ײמרַא רעשיסור רעד ןופ רידנַאמָאק רענוװַאלג

 | | ...?ןדיא רַאפ טוג סע זיא

 -ָאװער : טייקיטליגכיילג טימ ןינע םעד ןריטַאבעד ,ןדיא-םתס ,"ךמע;,

 !ןעז ןעמ טעװ ןבעל טע'מ !?העושי יד ןדיא רַאפ ןעגנערב טעװ עיצול

 ...?תבש ףיוא ןעמ טמענ ואוו ,לייוורעד

 יד .עזרעב-עטולַאװ רעד ףיוא קרַאטש טקריו למוט רעשיטילָאּפ רעד

 ןרילרַאפ ,תובישח לקיטש ַא טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןקרַאמ-טסָא עשטייד
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 ערעדנַא ןוא ןקע ענעסירעגּפָא ,ךעלכעל :"ךעלדיירד, ןיוש טכוזימ .טרעוו יד

 ,סעיצַאנגיסַא עשיסור יד ןיא טנָאמרעדיס) ןעמענוצנָא טשינ ייז יבַא ,םיצורית

 ,(...טנעװ יד ןּפעלקסיוא טנעקעג טָאה'מ עכלעוו טימ

 טימ טלדנַאה רע .ןטפעשעג עטוג טכַאמ "עינלַאינעמ, רעד ןופ םָאל = -

 "ערדפ ןעמ ;ןקרַאמ ,ךעלענָאב ,עשיטעווָאס ,יקסמוד ,סעקנערעק :עטולַאװ

 .ןרָאװעג טגָאזעג ןטפעשעג ערעדנַא יד ףיוא יאוולה :"טעוועיל

 ,ס'נירַאכ ,ס'יקסוועשערעש .סיורג זיא טָאטש ןיא טײקיזָאלסטעברַא יד

 וליפַא ,ןטפעשעג רענדָארג ערעדנַא עלַא .ןעװעטסוּפ --- ןקירבַאפ סיניּפַאל

 טנפע *עקבָארַאק, יד ןוא *עניִאב, יד .ךיוא טעװעטסוּפ לסעג-עקטַאי סָאד

 סָאװ ָאטשינ רעבָא זיא'ס -- םיפלח ןלעטש םיטחוש יד ,וליפַא טשינ ןעמ

 טכורפ רעדָא גייצנירג ןייק טשינ ןעמ טניפעג ףיוה-לוש ןפיוא ,ןטכעש וצ

 טָאטשנָא ,"סעקניטס; ןעמ טגירק קרַאמ-שיפ ןפיוא ,וליפַא האופר ַא ףיוא

 טגיל ןעמעוו ."סעצילָאּפ יד ףיוא רענייצ יד טגיילע "ךמע; .ּפרַאק ןוא טכעה

 ? ןדַאירַאנ עיינ ןלעטשַאב וצ ןעניז ןיא סע

 זיא סעקסרעכַאמקירַאּפ יד ןיא ןעניקטַאג ,ןעניטסוק .,ןווָאנוזָאלג ייב

 -טלעוו יד ךיוא ןעמ טדערַאב ןטרָאד : סעיינ יד ןעמ טרעה ןטרָאד .טקַאּפעג

 .טשינ םענייק ,הלילח ,טביירט'מ ,טשינ יצ ,ָאי ךיז טרעש'מ יצ -- קיטילָאּפ

 ערעסעב ןופ ןע'מולח קיסַארַאק ,לומָאכ ,רָאגלעג : ןטסיפַארגָאטָאפ יד = |

 זיא ללכב בושי ןיא ןבעל םעד ןופ ."להקא טימ ךיז ןעמענרַאפ ייז ,ןטייצ

 ...ןעמענ וצ עיפַארגָאטָאפ ַא רָאנ עקַאט
 ןגירק ייז ןעװ ןעיירעקעב יד רָאנ ןכַאמ דימת יװ ןטפעשעג עטוג

 טיורב לקיטש ַא שטָאכ ןסע .ןקַאב וצ סָאװ טימ לעמ טרָאּפסנַארט ַא ןיירַא

 ךױא טָאה טָאטש ןיא ענַאל יד !ךָאד ןעמ זומ המשנ יד ןטלַאהרעד וצ

 ,ףױקרַאפ-רעכיב ןופ טשינ -- טפעשעג"ךוב ס'יקסרעביא טרעטשעג טשינ

 -רעטַאעט עשידיא יד רַאפ טפיוקרַאפ רע סָאװ ,ןטעליב יד ןופ רָאנ ,הלילח

 "יױװיטקַא-רעטַאעט יד -- עיצולָאװער טשינ ,עיצולָאװער ָאי .ןעגנולעטשרָאפ

 טרפב .טיטעּפַא רעמ טימ ןריטעּפער ךיז טמענימ :טרעקרַאפ .ןָא טייג טעט

 -עג רָאג ַא ןעמענרַאפ ,ללכב רעלטסניק ןוא ,ןרָאיטקַא זַא ,ךָאנ טרעה'מ זַא

 ,דנַאלסור ןופ גנונעדרָא רעיינ רעד ןיא טרָא םענעביוה

+* 
 ' א
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 וִצ קסװָאטילטסערב ןייק טמוק יקצָארט ןָאעל :1918 ,רַאונַאי ןט8

 טלעטש דנַאלשטייד .ךַאמּפָא-םולש ןטַארַאּפעס ַא דנַאלשטייד טימ ןעלדנַאהרַאפ

 :ןענייז תונעט ס'יקצָארט ,ןעגנוגנידַאב ערעווש

 -לעפַאב רעד ןופ לטירד ַא ןרָאלרַאפ דנַאלסור טָאה המחלמ רעד ןיא --

 ;רוטלוקירגַא ריא ןופ לטירד ַא ;עירָאטירעט ריא ןופ לטרעפ ַא ;גנורעק

 .עירטסודניא ריא ןופ בלַאה יװ רעמ ; טפנוקנייא ריא ןופ טנעצָארּפ 7

 "נָאק ערעייז ןופ רָאה ַא ףיוא ךָאנ טשינ ןזָאל רעלטימרַאפ עשטייד יד

 .ןעגנולדנַאהרַאפ יד ּפָא טכערב יקצָארט .סעיציד

 ײמרַא עשיסור עטריזילַארָאמעד יד .דנַאלסור ףיוא ןרישרַאמ ןשטייד יד

 -ּפע ןוא רעגנוה .רעגנירדניירַא עשטייד יד ןלעטשוצּפָא תלוכיב טשינ זיא

 ,דנַאל סָאד ןשרעהַאב סעימעד

 עשטייד יד ןעמענוצנָא ןעגנואווצעג זיא דנַאלסור : 1918 ,רַאורבעפ רעט4

 -גיזער טימ טעשַארטס רע .םעד ןגעק זיא ןינעל ,םולש רַאפ ןעגנוגנידַאב

 .עיצַאנ

 טימ ךַאמּפָא-םולש םעד רעטנוא טביירש דנַאלסור :1918 ,ץרעמ רעט2

 ןעגנורעדָאפ עשטייד עלַא ךָאנ טיג ;קסוװָאטילטסערב ןיא דנַאלשטיײיד

 -ברעמ םעד וצ -- חרזמ ןופ רעטילימ עצנַאג סָאד קירוצ טיצ דנַאלשטיײיד

 טָאה ,ןעמ טגָאז ,גנוטסעפ רעקסוװָאטיל-טסערב ןיא טנַאװ ַא ףיוא .טנָארפ

 "!ַאניאװו עינ ,רימ עינ; :שיסור ףיוא רעטרעוו יד טצירקעגסיוא יקצָארט

 םעד טקירדעגסױא רע טָאה םעד טימ ((המחלמ טשינ ןוא םולש טשינ)

 ןשטייד יד טימ ךַאמּפָא;םולש םענעגנואווצעג םעד ףיוא טסעטָארּפ

 טריציפיטָאר טרעוו ךַאמּפָא-םולש רעשטייד-שיסור : 1918 ,ץרעמ רעט8

 .עװקסָאמ ןיא סערגנָאק-ןטעװָאס ןופ

 קינדעילסַאנ רעד ,ַאנירַאצ יד ,(רָאי 50) יַאלָאקינ רַאצ : 1918 ,ילוי ןט6

 ןרעוװ ווָאנַאמָאר עילימַאפ רעד ןופ עקירעביא עלַא ןוא (רָאי 12) שטיװערַאצ

 ןיא רעטנורַא ייז טריפ'מ .גרובסענירעטַאקעי ןייק קסלָאבָאט ןופ טכַארבעג

 -טרעדנוה-יירד רעד ףיוא .ןסָאשרעד עלַא ייז ןרעוו ןטרָאד ןוא רעלעק ַא

 ...גנַאהרָאפ רעד טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה עיטסַאניד-װָאנַאמָאר רעקירָאי
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 "רעטילימ עשיזיוצנַארפ ןוא עשילגנע ,רענַאקירעמַא : 1918 ,ילוי רעט0

 .טנָארפ-ברעמ ןצנַאג ןופ ןטערטוצּפָא ןשטייד יד ןעגניווצ תוחוכ
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 .ודרעוו ייב הלּפמ ַא טּפַאכ דנַאלשטייד :1918 ,רעבמעטּפעס רעט7

 .ןשטייד טנזיוט קיסיירד ןעגנַאפעג ןעמענ ןזיוצנַארפ ןוא רענַאקירעמַא יד

 ףיוא טריסנַאװַא ײמרַא רענַאקירעמַא יד :1918 ,רעבָאטקָא רעט1

 ,ּפָא ןטערט ןשטייד יד .רעדלעװ-"ןָאגרַאא יד ךרוד דנַאלשטייד

 -רַאפ עיזיוויד-"ןגיובנגערק רענַאקירעמַא יד :1918 ,רעבמעווָאנ רעט7

 .ןַאדעס טמענ

 ןשטייד םעד ןופ טריקידבַא םלעהליוו דרעזייק : 1918 ,רעבמעווָאנ רעטפ

 דנַאלשטייד ,(1941 רָאי ןיא ןברָאטשעג) דנַאלָאה ןייק טפיולטנַא רע ,ןָארט

 ,סָאַאכ ןיא זיא דנַאל סָאד ,טרילוטיּפַאק

 דנַאטשליטשנפָאװ ַא רעטנוא ןביירש ןשטייד יד : 1918 ,רעבמעווָאנ רֶעט1

 ,ןעגנוגנידַאב םוש ןייק ןָא

 !המחלמ יד טרילרַאפ דנַאלשטייד

 לא לא
* 

 ,ףיא ןעמוק תוכולמ עיינ .עּפָארײא ץנַאג רעביא ןזָאלב ןטניוו עיינ

 םיקלח ףיא טלייטעצ ןרעוו ןצניװָארּפ ,טנכייצעגנָא ןרעװ ןצענערג עיינ

 טכער עשירָאטסיה ןענָאמ עכלעוו ,ןטסילַאנָאיצַאנ יד וצ טלייטעגוצ ןרעוו ןוא

 .סעירָאטירעט יד ףיוא

 ךיז טגרָאזמ .ענורטס ַא יװ ןגױצעגנָא זיא ענדָארג ןיא טימעג סָאד

 -טלעוו רעשיטילָאּפ רעד ןיא בושי םעד טרַאװרעד סָאװ לרוג םעד ןגעוו

 סָאװ ? ןגירקניײרַא רימ ןלעוו "םילשומ, טרָאס עיינ ַארַאפ סָאװ .שינערעקרעביא

 ךיז ןקור תוריזג עיינ ַארַאפ סָאװ ? ןריפנייא ייז ןלעװ סעקדנָארַאּפ עיינ ַארַאפ

 ? פעק עשידיא ףיוא

 םורַא ךיז ןעלגניר ןטעטילַאנָאיצַאנ ענעדיישרַאפ ןופ סעּפורג עשיטילָאּפ

 ןעמַאטש עכלעוו ,ײמרַא רעשיסור רעד ןופ ןטַאדלָאס עטריזיליבָאמעד יד טימ

 סיורג ןיא ּפָא ןטערט ןשטייד יד עכלעוו ןופ ,ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןופ

 ,שינעלייא

 יד ןעמענרַאפ וצ ףיוא ןקלָאּפ עשירעטילימ ךיז ןריזינַאגרָא דנַאלסור ןיא

 -רָא סע .םײהַא ןגָאלשרעד ךיז םורַא-ױזַא ןוא םַאטשּפָא רעייז ןופ ןטיבעג

 ןקַאילָאּפ ןוא ןטעל ,רעניוװטיל ,ןסורָאלעב ,רעניַארקוא יד ךיז ןריזינַאג

 ענדָארג ףיוא ןייצ יד ךיז ןפרַאש ןקַאילָאּפ ןוא רעניווטיל ,ןסור-סייוו יד

 ,גנוקיטכערַאב רעשירָאטסיה ןופ ךמס ןפיוא -- טנגעגמוא ןוא
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 ןקַאּפ ,הלּפמ רעטעטרַאװרעדמוא רעייז ןופ עטשיוטנַא ןוא עטרעטיברַאפ

 טריגער ןבָאה עכלעוו ,ןטסיוורעזער עשטייד לָאצ עניילק יד ןיירַא געוו ןיא ךיז

 ךיז ןזײװַאב ,ּפָא ךיז ןגָארט ייז רעדייא ךָאנ .ןָאיַאר רעזנוא טכַאװַאב ןוא

 -שרעג רעד ןופ ןטַאדלָאס עשיווטיל ןוא עשיסור-סייוו עטשרע יד טָאטש ןיא

 ןופ שימעג ַא ןגָארט ייז ."עיזיוויד רעשיווטיל ןוא רעשיסוריסייו רעט

 טעּפעשטעגוצ ןענייז ןעלטיה יד ףיוא .ןעמרָאפינוא עשטייד ןוא עשיסור

 -ױּפ ךיוא ךיז ןזייווַאב'ס .ןעמעלבמע ערעייז ןופ ןעגנונעכיײצּפָא ענעכעלב

 ףיוא ןגָארט ייז סָאװ ,לרעלדָא םעד ךרוד ייז טנעקרעד'מ .ןטַאדלָאס עשיל

 ,טשינ ךיז ןשימ ןקַאילָאּפ יד ,סעדרַאקָאק יו ןעלטיה יד

 -ָאלעב יד וצ טרעהעג טנגעגמוא ןוא ענדָארג זַא ,סע טסייה לעיציפָא

 "וצ לייוורעד ןענייז רעניווטיל יד .טָאטש-טּפױה יד סלַא ענליוו טימ ,ןסור

 ערעייז וצ ןרישרַאמ ייז ןלעוו ךָאנרעד ; ןריזינַאגרָאער ךיז ןלעוו ייז זיב ,טסַאג

 ,טָאטש-טּפױה רעייז סלַא ענווָאק טימ -- סעירָאטירעט עשיווטיל

 ןָא ןעייג סע ואוו ,עשרַאװ וצ ןגיוא ערעייז סיוא ןקוק ןקַאילָאּפ יד

 םענטומ ןיא "שיפ עשילױוּפ, ןּפַאכ וצ :סערוװענַאמ עשיטילָאּפ עוויסנעטניא

 / .קסנימ ףיוא ךיוא ןוא ענליוו ,ענדָארג ףיוא גיוא ןַא ןבָאה ייז .רעסַאװ

 ןייק ןיירַא טרישרַאמ *קלָאּפ יקסורָאלעב רענטָאכעּפ רעטשרעק רעד

 "נייא ןענייז ןשטייד יד ואוו סעמרַאזַאק עקיבלעז יד טמענרַאפ ןוא ענדָארג

 | .ןענַאטשעג

 ,טייקידנעטשטסבלעז רעשיסורָאלעב רעד ןופ בוט-םוי םעד ןרעייפ וצ

 -ץַאלּפ, ןקיבלעז םעד ףיוא דַארַאּפ ןשירעטילימ ַא ןסור-סייוו יד ןרישזנַארַא

 ןוא עשיסור עקילָאמַא יד ןעמוקעגרָאפ טציא זיב ןענייז סע ואוו ,*דַארַאּפ

 ,ןדַארַאּפ עשירעטילימ עשטייד

 זיאס ?רעטסעקרָא ןַא ןָא דַארַאּפ ַא ןבָאה ןעק םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ונ

 -רָא ןשירעטילימ םענעגייא ןייק .םירָאמזעלק ןָא הנותח ַא יװ טקנוּפ ךָאד

 זיא סָאד .ןריזינַאגרָא וצ ןזיוװַאב טשינ ןסורָאלעב יד ךָאנ ןבָאה רעטסעק

 טלעטשַאב ואוו ,ןטנעמורטסניא ןלעטשַאב ףרַאד'מ .,ןכַאז עטכייל יד ןופ טשינ

 ! דלָאג -- טלעג ןבָאה ךיוא ןעמ ףרַאד םעד ףיוא ? טייצ-המחלמ ןיא סע ןעמ

 ןצונַאב ךיז ןעמ ןעק לייוורעד םורַא ןריסרוק סָאװ *ךעלריּפַאּפ, יד טימ לייוו

 "ומ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןבָאה ,דנַאלסיױא ןיא טשינ רעבָא ,טָאטש ןיא רָאנ

 -רַאפ ַא טכוזעג טכיל טימ ןבָאה עכלעוו ,רעטסעקרָא רעזנוא ןופ ןטנַאקיז
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 ןוא ןעייטש רימ יװ ,רעטסעקרָא םענרַאשזָאּפ רעזנוא טגיילעגרָאפ ,לטסניד

 ,דַארַאּפ ןשירָאטסיה רעייז ףיוא ןליּפש וצ ,ןעייג

 ַא טגָאזעגוצ ,גַאלשרָאפ םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ןסורָאלעב יד

 טכַאמעג זיא טפעשעג סָאד ןוא -- החריט רעזנוא רַאפ זיירּפ ןכעלגנעגוצ

 | ,ןרָאװעג

 ןופ ןעמרָאפינוא עטעװעקַאילבעגּפָא עקיבלעז יד ןגָארטעג ןבָאה רימ

 ןעלטיה יד וצ טעּפעשטעגוצ רָאנ ןבָאה רימ ;עדנַאמָאק רענרַאשזָאּפ רעד

 ןטשרע; םעד וצ ןרעהעג רימ זַא ןכייצ סלַא ,עדרַאקָאק עקסורָאלעב ַא

 "עג ,יקציטּפעש ףַארג ןופ טרידנַאמָאק -- "קלָאּפ יקסורָאלעב ינטָאכעּפ

 ,שיסור ןעמ טָאה טדערעג .ןײטשדַאּפ קינוװָאקלָאּפ ןוא יקסוװָאלָאמסַא לַארענ

 יד ןוא ןקַאילָאּפ יד ,רעניווטיל יד --- טיילרעטילימ יד ןופ בור סָאד לייוו

 עלַאנָאיצַאנ ערעייז ןופ תוא-תרוצ ןייק טנעקעג טשינ ןבָאה --- ןסורָאלעב

 | ,שיסור טדערעג ןבָאה עלַא ,ןכַארּפש

 "עג ,ירפרעדניא דלַאב טלמַאזרַאפ ךיז רימ ןבָאה דַארַאּפ ןופ גָאט םעד

 טרישרַאמ ןוא לַאקָאל םענרַאשזָאּפ רעזנוא ןופ ןטנעמורטסניא ערעזנוא ןעמונ

 .עגילָאד יקסרַאצייװש ףיוא סעמרַאזַאק יד וצ

 "פיוא ןבָאה רימ .טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ןסורָאלעב יד

 ,עװָאדַאס ךרוד קלָאּפ ןשיסור:סייוו םעד טריפעג ןוא *שרַאמ, ַא טליּפשעג

 ןטַאדלָאס עכעלטסירק יד ."דַארַאּפ-ץַאלּפ, םוצ -- רַאװלוב ןזיב ,ענרָאבָאס

 ןטנַאקימ עשידיא יד ,רימ ןוא ,עווקרעצ רעשיסור רעד ןיא ןיײרַא ןענייז

 ,ןסיורד ןיא טרַאװעגּפָא ןבָאה ,ןטַאדלָאס ןוא

 ןבָאה רימ ."עדַאיליפעד, יד ןעמוקעגרָאפ זיא "ןעבעילָאמ; םעד ךָאנ

 ןוא טרישרַאמ-ייברַאפ ןבָאה ןסורָאלעב יד ;שרַאמ-עדַאיליפעד ַא טליּפשעג

 טימ יקציטּפעש רידנַאמָאק םענוװוַאלג םעד *טולַאס; ןפייטש ַא ןבעגענּפָא

 קיומ טימ ןטַאדלָאס יד טריפעגּפָא ןבָאה רימ .בַאטש ןייז ןופ ערעדנַא יד

 ןיא עמוס ענעגנודַאב יד טלָאצעגסיױא זנוא טָאה'מ .סעמרַאזַאק יד ןיא קירוצ

 | ,גָאט ןטוג ַא ןוא --- ןקרַאמ עשטייד

 עסיוועג ןיא .לָאמ עכעלטע ט'רזח'עגרעביא ךיז טָאה עקיבלעז סָאד

 ןרעציפָא עשיווטיל יד רַאפ טרעצנָאק ןבעגעגּפָא ךיוא רימ ןבָאה ןטנוװָא

 זיב קיזומ-ץנַאט טליּפשעג רימ ןבָאה םעד ךָאנ .*םָאד ינדָארַאנ; ןופ לַאז ןיא

 ןוא ,טלָאצַאב זנוא ןעמ טָאה --- טליּפשעגּפָא .טכַאנ רעד ןיא ן'העש עטעּפש

 ,רוטּפ
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5 
 רענדָארג תומוקמ ערעדנַא ןופ ןוא דנַאלסור ןופ םוא ךיז ןרעק סע

 סע .1915 טניז סעצנעשזעב סלַא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיבשות
 ןיא טנידעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיא ןוא ןטסירק ,ןטַאדלָאס קירוצ ךיוא ןעמוק

 ,רעניווטיל ,ןסור"-סייוו רַאפ ןבעגעגנָא ךיז ןבָאה ייז .ײמרַא רעשיסור רעד

 םייהַא דנַאלסור ןופ ןרָאפקירוצ טזָאלעג ייז ןעמ טָאה -- ןקַאילָאּפ רעדָא

 .ענדָארג ןייק

 "רעש; יד .ףליה ןיא ךיז ןקיטױנ עגנילטכילפ ענעמוקעגקירוצ יד

 ןדנָאפ קיניוו רעבָא -- טעברַא גונעג טָאה ץַאלּפ-"ךזרעב ףיוא ?הרזעה

 ,ןדיא עטלפייווצרַאפ ןוא עטלַא ,עקנַארק ןענייז ענעמוקעגקירוצ יד ןופ ךס ַא

 יד ;םינקז-בשומ ןיא ,שדקה ןיא ,?קינילקילָאּפ , ןיא טגרָאזרַאפ ןרעוו יז

 ,ףיוה ןיא ןץיזנכשַא ייב םייה-רעדניק ןיא רעדָא ,םימותי-תיב ןיא ךעלרעדניק

 -הקדצ יד ןופ רעדעי ידכ ,"הלודג-הקדצא יד טריזינַאגרָא טרעוו'ס

 טימ .ןדנָאפ עקיטיונ יד ןביילק םייב ךיז רַאפ *תבש ןכַאמ, טינ לָאז ןטלַאטשנַא

 ןגרָאזרַאפ וצ ןכיק עקיליב יירד ךָאנ ךיז ןענעפע "הרזעה-רעש,  ןופ ףליה רעד

 םעניילק ַא רַאפ ,טייצלָאמ ַא טימ טיילעמערָא-םתס רעדָא ,רעטעברַא עמערָא

 "םימורע-שיבלמ,/ ַא ןפַאשעג ךיוא טרעוו'ס .םניחב ןצנַאגניא רעדָא לָאצּפָא

 ,ןייארַאפ-"םידסח-תלימג; ַא ןוא

 ןדרעהַאב עשיסורָאלעב יד וצ ךעלסיב-וצ וצ ךיז טניואוועג ענדָארג

 : גנונעדרָארַאפ יד ןעוועג זיא סעיינ עקידנעיירפרעד ַא

 ןטפעשעג יד ףיוא ןדליש עלַא ןוא ןסַאג יד ףיוא ןטפירשפיוא עלַא --

 ףיוא גָאזנָא ןַא --- שידיא ןוא שיווטיל ,שיסור-סייוו ןיא ןבירשעג ןייז ןלָאז

 ,ןדיא רַאפ ןטייצ ערעסעב

 ,?סורָאלעב; :וויטַארעּפָאָאק ַא ךיז טנפע סַאג עקסעשטעּפוק ףיוא

 ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַא ןטייקיטעט ערעייז ןעיינַאב סע

 ןיא עיצַאטסעפינַאמ ַא ךרוד ןריפ ?ןויצ-ילעוּפא ןוא "ןויצ-יריעצ, יד

 יד ןופ ענייא ךיז טמוקַאב סע ,עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד טימ תוכייש

 סע ןעוו טָאה ענדָארג סָאװ סעיצַארטסנָאמעד עטסטנַאזָאּפמיא ןוא עטסערג

 ףיוא ךיז טלמַאזרַאפ גנורעקלעפַאב עשידיא עצנַאג יד ,טריפעגכרוד זיא

 -ָאפ עסייוו-יולב יד .רעטַאעט-טָאטש ןבעל ,דַאשטשָאלּפ ַאיַאקסװָארדנַאסעקלַא

 יד ןיא ןבעווש ןטנַארטסנָאמעד עשידיא יד ,ןטפול רעד ןיא ןרעטַאלפ ןענ
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 ךעלטנפע טליּפש רעטסעקרָא רענרַאשזָאּפ רעזנוא ןעוו תובהלתה ןופ ןעלמיה

 "הוקתה; יד לָאמ ןטשרע םוצ ףיוא

 םעד ךעלטנפע ןרעייפ ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד

 טימ ןסַאג יד ןיא ןרישרַאמ ייז .יַאמ ןטשרע םעד ןופ בוטיםוי-רעטעברַא

 ןטנַארטסנָאמעד יד ןוא טליּפש רעטסעקרָא ענרַאשזָאּפ רעזנוא .רענעפ עטיור

 .?עזעילעסרַאמ יד; ןוא (תונברק ןלַאפעג) *ילַאּפ יָאװטרעשז יווק ןעגניז

 "ייצ יד טניישרעד םישדח ריפ טימ רָאי יירד ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ

 -קַאדער ,שידיא ףיוא ןוא שיסור ףיוא (ןגרָאמ רעזנוא) *ָארטוא עשַאנא גנוט

 ,(יירעקורד רעד ןופ) שטיװָאכַאלײמ .ל -- רעבעגסױרַא ,ןיסַאק .ב -- רָאט

 .גינעפ 20 : זײרּפ

 יירעקורד-סנַאג ןיא ,"עמיטש עשידיא יד, סױרַא טייג טַאמרָאפ ןבלַאה ןיא

 ,יקסווָאזערעב לדוד ןופ טריטקַאדער ,*טנעמָאמ רענדָארג; רעד ךיז טקורד

 גנוטייצ"רעטעברַא ןַא וצ-טמוק רעטעּפש .?ָאכע ַאטעזַאג, ךיוא טניישרעד סע

 ,קַאז םהרבַא ןופ טריטקַאדער ,"לקניוו רעזנוא;

 ןטַאדידנַאק טימ ,"להקה-דעו, םוצ ןלַאװ לָאמ ןטשרע םוצ רָאפ ןעמוק'ס

 ןרעו סע .שידיא ףיוא טקורדעג ןענייז ןעלטעצ-םיטש יד .ןעײטרַאּפ עלַא ןופ

 "ציא ןוא גרעבנעטול ,גורתא ,קישטליא ,רָאבז ,יחמיק ,ןַאמדנַאז : טלייוורעד

 ,שטיוװָאק

 סיורג ףיוא :לַאקָאל םעיינ ַא ןיא רעבירַא ךיז טיצ "להקה"דעוק רעד

 רעד .ןשטייד יד ןופ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא ןינב רעד .12 רעמונ עציורט

 "להקה-דעוע ןרַאפ טזָאלעגרעביא זיוה סָאד טָאה ,וועידעבעל ,רעמיטנגייא

 ,השוריב

 -טָאטש ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ :ןענייארַאפ עיינ וצ ןעמוק סע

 ןייארַאפ םירחוס ;4 רעמונ סַאג-יײצילָאּפ ףיוא ,עטלעטשעגנָא-לדנַאה ןוא

 ,סַאב חנ ןופ טריפעגנָא ,ןײארַאפ-רעקרעװטנַאה :14 רעמונ סַאג-סָאלש ףיוא

 -ַאד :ןייארַאפ-רערעל ;יקצינלַאּפ םוחנ ןוא יקסווָארּפעינ ןמחנ ,רָאגלעג .ה

 ןופ טריפעגנָא ,(ָאניסַאק-ןרעציפָא רעקידרעירפ רעד ןיא) ןייארַאפ-ספליה ןעמ

 ,קנַאב עוויטַארעּפָאָאק יד : ךיוא ןרינָאיצקנופ סע ,סענעמ יורפ ןוא סַאב יורפ

 "נַארַא סעיצַאזינַאגרָא יד .עגיל-רוטלוק ,בולק-רעטעברַא ,בולק רעשיטסינויצ

 רעדעי -- קיטילָאּפ-טלעוװ יד ףיוא ןרעלק ןוא ןטרעצנָאק ,ןטַארעּפער ןרישז

 .ךָאנ הטיש ןייז טיול

 שינערעקרעביא יד סיוא ןצונ לארשי-יאנוש זַא ,תועידי ןכיירגרעד סע
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 םיבושי  עשידיא .ןרימָארגָאּפ וצ ףיוא לטימ:עיצַאטיגַא ןַא יוװ דנַאלסור ןיא

 | ןגעמרַאפ רעייז טריבַארעצ ןוא

 ,עניַארקוא ןיא ןעמָארגָאּפ ןוא תוטיחש יד ןגעוו סעיינ יד ןָא טמוק סע ןעוו

 ןיא זַא  ,ךיז טסיירט ןעמ .הקדצ:םויו רוביצ-תינעת ַא םינבר יד ןפוררַאפ

 "םירוביגפ ערעזנוא יװ גנַאל ױזַא טשינ ;ןעשעג טשינ סע ןעק ענדָארג

 ,רעקַאנעמ רודגיבַא : ןטַאי-"ךמע; יד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןעקימ .ךַאװ ןטלַאה

 סרעבישט למהרבַא ,סרעבישט לקנַאי ,יקסרעזיא לטָאמ ,סעקכונ םייח:לקנַאי

 ףיוא זַא ,ץעז ַא ןעגנַאלרעד ןענעק הרבח יד ,ןטַאי ךָאנ ןוא (ס'רעב עשטיא)

 ןופ רעצעמע לָאז ,ונַא ...ןסקַאװ טשינ רָאה ןייק רעמ ןיוש לָאז טרָא םעד

 רעזנוא !ןטָאי רענדָארג טימ נ ןעּפעשטרַאפ וצ ךיז ןגָאװ סעקישטשמָארגָאּפ יד

 ! טיירג זיא "ץוש-טסבלעז,

 א | :
 רעד רעביא לענש'ץילב ךיז טגָארטעצ ,1918 ,רעבמעצעד ןט22 םעד

 רעקירָאי28 ,רעגנוי רעד ריע-"זב רעזנוא זַא ,סעיינ עשיגַארט יד טָאטש

 /  .טירעטפיד ןופ ןרָאװעג רטפנ זיא ,סודיינ בייל ,רעטכיד
 ןדעי טלַאה ןוא בושי ןפיוא רעטנורַא ךיז טזָאל ערַאמכ עצרַאװש ַא

 ,ןשטנעמ טנזיוט ףניפ-ריפ יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא .רעצ ןפיט ןיא

 ןייז וצ ? טעָאּפ ןטבילַאב רעזנוא טײלגַאב ןבָאה סָאװ ,עכעלטנגוי בור סָאד

 יי .ור רעקיבייא

 יד ךרוד טייג'מ .לָאטיּפש ןשידיא ןופ ןָא ךיז טביוה עיסעצָארּפ יד = -

 "רעטעברַא ןופ ,"טסנוק עשידיא; ןופ לַאקָאל םעד ייברַאפ ,ןסַאגיטפיוה

 יקסװָאלרַאט יבצ ןוא קַאז םהרבַא ,טכַאמרַאפ ןענייז ןטפעשעג עלַא ,בולק

 ס'רעטכיד םעד ןופ גוצסיוא ןַא טימ ,רטפנ םעד ןופ דליב סיורג ַא ןגָארט

 -ויצ ,עשיטסילַאיצָאס עלַא "הטימ, יד ןטײלגַאב סע ."ןזרעפ עקינוז, עמעָאּפ

 "יריעצ ,ןויצ-ילעוּפ ,ס"ס ,דנוב :ןענייארַאפ עקיטעטליואוו ןוא עשיטסינ

 "סילַאיצָאס יד .טסנוק רעשיטַאמַארד ןופ רעבָאהביל ,טסנוק עשידיא .ןויצ

 .ןענָאפ עטיור ןגָארט ןעײטױאּפ עשיט

 :ןגעלָאק עטנעָאנ ענייז רטפנ םעד ןגעוו ןדייר ןימלע-תיב םעיינ ןפיוא = |

 םהרבַא רעטכיד רעד ,גרעבנייטש טַאקָאװדַא רעד ןוא ץלָאס ,יקסווָאלרַאט .צ

 + ,"ךבק םענעפָא םייב; דיל ןייז טנעייל קַאז

 = "ןזרעפ עקינוז ןופ רעטכיד רעד הרובק וצ .ןעמוקעג זיא ױזַא ןוא

 -י - .,סודיינ בייל
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 ירעיוהט א רעטַאעט-טָאטש ןיא טנדרָאעגנייא ןעמ טָאה םישולש יד וצ

 סעיגעלע סע'סודיינ בייל טריטיצער טָאה בודָארַאטס ַאינָאס .עימעדַאקַא

 = .םהרבַא ןופ סעיגעלע ייווצ ךיוא ןוא ,"קיטייו רעטצעל רעד; ,"םולח

 | יי ,"ָאטשינ טסיב וד; ןוא "רבק ןייד ףיוא;

 רענדָארג רעד טָאה טעָאּפ םענעברָאטשרַאפ םעד ןופ טיײצרָאי ןטשרע םוצ

 "עג ןעוועג זיא סָאװ דיל ַא טעמדיוועג ,ץנַארעמָאּפ רעדנַאסקעלַא ,ריע-"ןב

 ,ּפערק ןופ רעדנעב; :ןעמָאנ ןרעטנוא "גנוטייצ רענדָארג; ןיא טקורד

 סודיינ בייל רעטכיד ןטבילַאב םעד ןופ רערערַאפ ןוא טניירפ עּפורג ַא

 רעװעשרַאװ רעד .רבק ןייז ףיוא הבצמ ַא טלעטשעגפיוא 1925 רָאי ןיא ןבָאה

 ןופ טנעמונָאמ ןשירעלטסניק ַא ןפַאשעג טָאה ַאגעשזטסָא םהרבַא רָאטּפלוקס

 ,לגילפ עטעשטרָאקעגנייא טימ ךאלמ ןקידנענייוו ַא

 לא א
8 

 ןטסיטרעצנָאק ןוא סעּפורט עשידיא ןלָארטסַאג ףיוא רעדיוו ןעמוק סע

 ןיײארַאפ-ןטסיטרַא ןשידיא, ןופ עּפורט-ןטערעּפָא עטקינייארַאפ עטשרע יד

 -מיוב 'ה טליּפש ןעמ .ןַאמרעב ףלָאדַא ןוא גינעק יטעב טימ ,עשרַאװ ןיא

 ,ַאקסווָארביל ,ַאניװעל :לַאנָאסרעּפ ןיא ."קינ'וב-לכ עלעקצַאכ, סילָאװ

 ןוא ןײטשטָאר ,ץַאק ,ָאקסעדָאּפס ,רעלדנַאס ,ןַאמרעבליז ,ןייש ,לגױפסַארטש

 .  ,ינַאילעז .א :רעריפ-טפעשעג ,ןַאמלעדיל : רָאשזיריד ,דרַאבצרַאװש

 דלַאב טרעוװ סע ,שַאכ ףסוי רָאיטקַא רעד טפַאשנעגנַאפעג ןופ טמוק סע

 "ירד רעד .המחנישַאכ-שידק :עיצַאניבמָאק עטסואווַאב-רעטעּפש יד ןפַאשעג

 עשטנַאכא ,"סחוימ עלעצרעה; : ןטנַאלַאט עלַאקָאל יד טימ ףיוא טריפ גניל

 ,"םילשורי ןברוח. ןוא *זָאלבנפייז ר"ד; ,*עקירעמַא ןיא

 ןופ שטיװָאכַאװעש ַאדיא טימ טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה שַאכ ףסוי

 :םינָאדװעסּפ) ןירעליּפשיוש עשידיא .ַא טייצ רעד טימ טרעוו יז .ענדָארג

 -עּפָא עשידיא רענליוו, ןעמָאנ ןרעטנוא ,יָאירט, רעד-טָא טימ ..(ַאנידיא

 רעלענָאיסעּפָארּפ סלַא טירט עטשרע ענייז ךיוא טלעטש .,"עּפורט-ןטער

 | ,ָאמַארבַא :ךיז טפור ןוא שַאכ למהרבַא רעליּפשיוש

 טימ ַאטָאריס ןושרג ,ןיטרַאװק לװַאז ןזח :טָאטש ןיא ןריטרעצנָאק סע

 -גילעז הרמז ןוא סינּפיק םחנמ ,ןַאמשרעה יכדרמ ןזח ,ַאנעלעה רעטכָאט ןייז

 ,רָאדַארגָאניױװ ףסוי ,ערעּפָא רעגרוברעטעּפ רעד ןופ ןָאטירַאב רעד ,דלעּפ

 עצטימ .,רעטניוו ַאינַארּפ :ףיוא ןטערט רנַאשז ןטכייל ןופ ןטרעצנָאק טימ
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 ,גינעק הניד ,דניק-רעדנואוו ַא ןוא ,אקצעטסירק סַאדַאמ ,טסרעווע הניד ,עפָאה

 -מיב ,"רעטכעט ס'דימש םעד, ס'נייבשריה טימ "רענליווע יד ןעמוק סע

 {טנָאטַאב טרעוו ןסנָאנַא יד ןיא ."רעמוטש רעד; ס'רעטייוו ,"םיבנג; סיָאק

 ,רָאילּפוס ַא ןָא טליּפש ןעמ

 ףיוא ןריפ רימ .קידייל טשינ ךיוא ןציז ,*עּפורט-רעדניק, יד ,רימ

 -- טנעמיד ; ןטַאט םעד ליּפש ךיא ."דיא רעקיבייא רעד; עמַארד ס'נַאמרעיײא

 ןליּפש רימ ."חלג; םעד ןופ עלָאר רעד ןיא םשור ַא טכַאמ לקניפ ןוא ןוז םעד

 לדנעמ ןופ עלָאר-טּפיױה יד ,לומָאכ : ישזער .ןייבשריה ץרּפ ןופ "הלבנ; יד ךיוא

 רעברַאג .לקניפ ןועמש -- שורבכע ןטַאט םעד ןוא ,טריפעגכרוד ךיא בָאה

 זיא'ס .גלָאפרעד סיורג טימ טליּפשעג עמַארד יד ןיוש ןבָאה עּפורג ןייז טימ

 רעבָא ,עסעיּפ עקיבלעז יד ןליּפש וצ דצ רעזנוא ןופ טסעמרַאפ רעטגַאװעג ַא

 ,ןעמַאזקע םעד סיוא ןטלַאה רימ

 -עניב רעזנוא ןיא טלפייוצעג ךָאנ טָאה טָאטש ןיא רעצעמע ביוא

 לקניפ ןועמש ןוא ,לדנעמ טליּפשעגּפָא בָאה ךיא יו םעד ךָאנ זיא ,טייקיאעפ

 טַײצ רעד טימ ןרעוו וצ ךיז ןדיינש רימ זַא ,ןבעגעגוצ עלַא ןבָאה ,ןטַאט םעד

 ,רעליּפשיוש ענייפ רָאג

 ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה ענדָארג ןיא

 ןוא ןעלקניפ .תוחוכ עשירָאטַאמַא עקיטכיוו יד ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ טרעהעג

 "קידנעטשלופ יװ ,ךעלטרַאק-רעדילגטימ טימ טריטנעזערּפ ןעמ טָאה רימ

 .ןייארַאפ ןופ רעדילגטימ עטקיטכערַאב

 םעד ןופ לטרַאק-דילגטימ סָאד ןוא ייברַאפ רָאי קיצפופ דלַאב ןיוש

 .ויכרַא ןיימ ןיא רימ ייב טציא ךָאנ ךיז טניפעג *ןייארַאפ-ןטסיטרַא רענדָארג

 5 לא
 ' א

 ןיא סיוא טכערב עימעדיּפע-סופיט-קעלפ ַא :1919 ,רַאונַאי ןט21 םעד

 יד וצ .טקַאּפעגרעביא ןענייז לָאטיּפש רעשידיא רעד ןוא ששדקה רעד .טָאטש

 "גירק ּפָארט וצ ןוא "ינרַאפא ,סעשטיוװָאטָא ,ןייטשלעקנילק ,יקסנושַאי : ןקייטּפַא

 .גנַארדעג ןופ ןעמוקוצ טשינ ןעמ ןעק טָאטשרעּפ ןיא קייטּפַא ס'יקס

 "גוא זיא שירַאטינַאס ךיז ןטיהוצּפָא ױזַא יוװ גנוזייװנָא עלעיציפָא ןַא

 "מיש ,םייהלייט ,יקסווָאקריק ,יקסווָאקמַאז :םירױטקָאד יד ןופ ןבירשעגרעט

 עשידיא ךס ַא טכַאזרוארַאפ ןוא טייצ ַא ןָא-טלַאה הפיגמ יד .קינּפיל ןוא יקסווָאק

 .תונברק



 22 לטיֿפַאק

 - ןקַאילָאפ יד
 ןבָאה ןדיא ,גָאטײב תבש זיא'ס : 1919 ,26 ,לירּפ

 ךיז טָאה גרַאװגנוי סָאד .ןסע ןכָאנ ןפָאלש טגיילעגוצ ךיז

 ףיוא ריצַאּפש ןקיד'תבש םעד ףיוא טזָאלעגסױרַא טשינ ךָאנ

 ,סַאג ענרָאבָאס

 זיא סָאװ ,םרָאפינוא *ןקסורָאלעב, ןיימ ןיא טצוּפעגסױא

 ןפיוא לטיה ַא ,קיסַאּפ ַא טימ עקשַאבור ַא ,סענָאלַאטנַאּפ רָאּפ ַא ןופ ןענַאטשַאב

 םעד ןופ םעלבמע ןטימ טנכיײצַאב ,"קָאריזָאק; ןקיצנַאלג ַא טימ ןָאסַאפ ןשיסור

 ןופ ,ןטנַאקיזומ ,זנוא ןעמ טָאה סָאד) *קלָאּפ יקסורָאלעב ינטָאכעיּפ יוװרעּפ;

 סַאג עוָאדַאס טימ ךעלטימעג רימ ךיא ריצַאּפש ,(טדיילקַאב עטשרע יד

 טרעצנָאק ַא ןבעג טפרַאדַאב רימ ןבָאה טכַאנרַאפ םענעי .סעמרַאזַאק יד וצ

 ,ןטַאדלָאס יד רַאפ דלעפ ןעיירפ ןפיוא

 ןיא ךימ קידנעעזרעד .המשנ ַא ןָא ןגעקטנַא רימ טפיול ןַאמרעגנוי ַא

 : טגערפ ןוא םעטָא םעד ּפָא טּפַאכ ,ּפָא ךיז רע טלעטש ,םרָאפינוא *ןקסורָאלעבש

 ? סעמרַאזַאק יקסורָאלעב יד וצ טסייג וד --
 ןעי --

 ...ןקַאילָאּפ יד --- .רע טנרָאװ -- קיטַאלג טשינ סעּפע זיא ןטרָאד --

 .רעטייו טפיול ןוא ןייטש ךימ טזָאל רע !רענייב יד ךיז טיה

 !ןקַאילָאּפ :גנונערָאװ ןייז טימ טניימ רוחב רעד סָאװ טשינ םענַאב ךיא

 .טשינ ןעּפעשט ןקַאילָאּפ יד ? ןענירעד עקשטימ ןיא ןקַאילָאּפ ןיהַא ןעמוק יו

 ןעקרעד ,סעמרַאזַאק יד וצ רעטנעענ קידנעמוקוצ .געוו ןיימ ךיז ךיא ייג

 ...ךעליירפ טשינרָאג ןטרָאד זיא סעּפע זַא ,סנטייוורעד ןופ ןיוש ךיא

 עלַא ןופ סעמרַאזַאק יד םורַא ןעלגניר ןסקיב-ןישַאמ טימ ןטַאדלָאס

 טיירג ןעייטש ףיוה ןפיוא .ןרעיומ יד ןופ רעטסנעפ יד ףיוא ןליצ ייז ,ןטייז

 ָעלַא ןופ ,סעמרַאזַאק יד ףיוא ךיוא ןעוועליצ ייז ;ןענָאנַאק ערעווש עכעלטע

 עכלעוו ןטַאדלָאס יד ףיוא ןעוועליצ ייז ןוא ןסקיב סױרַא ןקעטש רעטסנעפ

 ערװענַאמ ַא זיא סָאד זַא ,רָאפ טמוק רימ .סעמרַאזַאק יד םורַא ןעלגניר

 .טַאהעג תועט ַא ךיא בָאה .ךיז ןשיווצ ךרוד ןריפ ןסורָאלעב יד סָאװ ,ַאזַא
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 וצ .טשינ םענייק -- ץזָאלסױרַא :ןעמ טזָאל --- ףיוה ןיא ןזָאלנײרַא

 טימ ןעמַאװצ ףיוה םעד ןיא ןײרַא ךימ ןעמ טביירט ,ןטערטוצקירוצ טעּפש

 טָאטש ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס עשיסורָאלעב ךָאנ

 יד זַא ,ךיא קרעמַאב טשרע ןַאד .ןטנַאקיזמ ערעדנַא ךיוא ייז ןשיווצ ןוא

 ,רָאלק רימ טרעוו'ס .רעלדָא ןשיליוּפ ַא ןופ סעדרַאקָאק ןגָארט רערעגַאלַאב

 | ,ןטַאדלָאס עשיליוּפ רָאג ןענייז סָאד זַא

 טסיש'מ סָאװ סג ַא ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעו טשינ ץלַא ךָאנ סייוו ךיא

 ץתמא םעד טּפַאכעג ןטלָאװ ,ףיוה ןפיוא ענעבירטעגפיונוצ יד ,רימ .טשינ

 ...םידדצ עדייב ןופ בָאג
 א

 ,רעניווטיל ןוא ןסור-סייוו ,ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ ןעגנולדנַאהרַאפ ןָא ןעייג'ס

 : םוטַאמיטלוא רעייז ייב ךיז ןטלַאה ןקַאילָאּפ יד

 טנעה יד טימ סעמרַאזַאק יד ןופ ןעמוקסױרַא ןלָאז ןטַאדלָאס עלַא ---

 עקינעי יד .קינייװעניא ןזָאלרעביא ןעמ לָאז רעוועג סָאד ,ךיוה רעד ןיא

 ןרעװ ,טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענייז עכלעוו ןטַאדלָאס

 ןטלַאה ךיז ייז ןגעמ -- ַײמרַא רעשילוּפ רעד ןיא טריסקענַא שיטַאמָאטױא

 רענװָאק ןיא ןריובעג ןענייז עכלעוו עקינעי יד .רעניווטיל רעדָא ןסור רַאפ

 וצ דובכ ןשירעטילימ ןלופ ןוא קיזומ טימ ןרעוו טריפעגּפָא ןלעװ ,ןָאיַאר

 וצ ןרישרַאמ ןענעק טרעטשעגמוא ייז ןלעװ ןטרָאד ןופ .יײסָאש רענסָאסָאל

 - יענוװָאק טָאטש-טּפױה רעייז וצ זיב ,עטילַא ,קלַאואוס ,ווָאטסוגַאי

 יד ןיא ךיז ןזייוװַאב סע .דָאב-טולב ַא ןדיימרַאפ ןליוו ןסורָאלעב יד

 : םידגב ערעדנַא ןוא רעדמעה ןופ ןסירעגּפָא טנַאװעג רעקיטש עסייוו רעטסנעפ

 : .רעטנוא ךיז ןביג ןסורָאלעב יד זַא ,ןכייצ ַא

 -ַאב טָאטש עצנַאג יד טרעװ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןופ טייצ רעד ךרוד

 ' : טַאקינומָאק ןשילוּפ ןטשרע םעד טימ טּפעלק

 ! רַאפעג רעשיטסיוועשלָאב רעד ןופ ןצישַאב ךיז רימָאל ! רעוועג וצ ---

 { גנוקידייטרַאפ וצ -- טנַאה ןיא רעוועג ןטלַאה רָאנ ןעק סע רעוו --

 !סעקיװעשלָאב יד ןופ טנגעג יד ןוא טָאטש יד ןקיניירסיױא רימָאל ---

 רעבָא ,רעניווטיל יד וצ ןוא ןסורָאלעב יד וצ טשינרָאג ןבָאה רימ --

 ,ןטנעמַאלגער עשילוּפ עלַא ןפרַאוװרעטנוא ךיז ןזומ יז

 "נַאלַאב דימת טעװ ןוא -- טגנַאלַאב דימת טָאה טנגעגמוא ןוא ענדָארג

 !הנידמ רעשילױּפ רעטיירפַאב רעד וצ ןעג
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 רעזנוא ןופ ןעגנוליײטּפָא ערעלוגער עטשרע יד ןָא דלַאב ןעמוק'ט .--

 ,קיאור ןטלַאה וצ ךיז טעב'מ .ײמרַא רעשיליוּפ

 : ןבירשעגרעטנוא

 ,טנעדיזערּפ-טָאטש ,יקסווָאטסיל

 -ַאּפ, טימ ןטַאדלָאס רעניווטיל יד ּפָא רימ ןריפ טכַאנרַאפ ןקיבלעז םעד
 ךָאנ רעניווטיל יד ; סיוארָאפ טרישרַאמ רעטסעקרָא רעד .ענסָאסָאל זיב *דַאר

 םעד טיײלגַאב ןטניה ןופ .סעכעבעב ןוא ןייז-ילכ ,ןענָאפ ערעייז טימ זנוא

 ייז ףיוא "ךַאװ-ןרעק ןַא יו טשרמולכ ,ןטַאדלָאס עשילױוּפ עטָאר ַא שרַאמ

 ...ןטײלגַאבוצסױרַא

 עשיליוּפ יד סיוא ךיז ןלעטש .,ענסָאסָאל וצ געוו ןפיוא ,יײסָאש ןפיוא

 ןליּפש רימ .ערַאװ ַא ןכַאמ יז -- געוו ןטייז עדייב ןופ ןעייר ייווצ ןיא ןטַאדלָאס
 .(רבח רעטלַא) *שטשירַאװָאט ירַאטס; שרַאמ ןרעלוּפָאּפ ןשיסור ןטלַא םעד ףיוא
 ףיוא יײברַאפ ןרישרַאמ רעניווטיל יד ןוא ןסקיב יד טימ ןריטולַאס ןקַאילָאּפ יד
 ,ענווָאק ןייק געוו ןגנַאל רעייז

 רימ ןסיוורעד רעניווטיל יד ןטיילגַאב ןכָאנ טָאטש ןיא קידנעמוקקירוצ |
 טנכעררַאט ןענייז ,ןעייג ןוא ןעייטש רימ יו ,רעטסעקרָא רעד ,רימ זַא ,ךיז
 עביוט ףיוא ןלַאפ ןטסעטָארּפ ערעזנוא ,ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןופ ןטַאדלָאס יו
 ,ןרעיוא

 טגעמ -- רעפטנע רעד זיא -- ןעניד טנעקעג ריא טָאה ןסור יד רַאפ --

 ,רעיירפַאב עשיליוּפ יד רַאפ ןליּפש יאדווַא ןוא יאדווװַא ךָאד ריא

 { טיילרעטילימ ןייק טשינ ןענייז רימ זַא ,תונעט ערעזנוא טשינ ןפלעה'ס
 ןליפַא .קרַאמ רָאּפ ַא ןענידרַאפ וצ ןכוז סָאװ ,רעקיזומ עליוויצ ןענייז רימ
 .עדנַאמָאק רענרַאשוָאּפ רעד וצ רָאנ ,זנוא וצ טשינ ןרעהעג ןטנעמורטסניא יד
 ןקַאילָאּפ יד ;טליּפשעג רימ ןבָאה -- ןעגנודעג זנוא ןבָאה ןסורָאלעב יד
 רעבָא .ייז רַאפ ךיוא ןגינעגרַאפ טימ ןליּפש רימ ןלעוװ --- ןעגניד זנוא ןלעוו
 רעזנוא רַאפ טשינ ןוא תוחוכ ערעזנוא רַאפ טשינ זיא'ס 1 ןטַאדלָאס ןייז וצ
 ןזיװַאב בָאה רעדיו ךיא .ט'הנעט'עג רעקיזומ עכעלטע ןבָאה -- רעטלע
 זַא ,שוריפב טייטש סע ואוו ,עיפַארגָאטָאפ ןיימ טימ טרָאּפסַאּפ ןשטייד ןיימ
 ןייז וצ ןופ טייוו ךָאנ טלַאה ךיא זַא : רענעצכעז רעצנַאג ַא טשרע .ןיב ךיא
 ,טסניד-רעטילימ רַאפ טריציפילָאװק

 .ןעזעגנייא ןילַא ייז ןבָאה ,לגניא ַא רָאג ךָאנ זיא זדנעבַאל עקרָאב: זַא .
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 ,טקריוועג טשינ טָאה'ס -- ןגרָאמ ייז זײװַאב ,טנייה ייז גייצרעביא רעבָא

 .טזָאלעגסױרַא טשינ סעמרַאזַאק יד ןופ קירוצ זנוא טָאה'מ

 לא יא
8 ! 

 ענעכעלב וצ רימ ןעיליּפש ירפרעדניא קיטנוז :1919 ,לירּפַא רעט7

 ןקיבלעז ןטימ ןוא ןעמרָאפינוא עשיסורָאלעב ערעזנוא וצ סרעלדָא עשיליוּפ

 םוצ ןטַאדלָאס עשילוּפ יד רימ ןריפ *שטשירַאװָאט ירַאטס, שרַאמ ןשיסור

 ןקַאילָאּפ יד .דַאשטשָאלּפ םענדַארַאּפ ןפיוא ,לָאיטשָאק (ינרַאפ) יקסנידַאנרעב

 ןיא ןביילב ,ןטנַאקיװמ עשידיא יד ,רימ ןוא ,רעטסיולק ןיא ןײרַא ןעייג

 | ,ןסיורד

 יַאּפ רעשילױּפ רעטשרע רעד רָאפ טמוק *ָאװטסנעשזָאבַאנ; םעד ךָאנ

 יּפָא"רעטילימ עשיליוּפ עיינ ַא ךיוא ךיז טקילײטַאב סע ןכלעוו ןיא ,דַאר

 ,טכַאנ רעד ךרוד ענדָארג טכיירגרעד טָאה סָאװ ,גנולייט

 -עג טָאה *עדַאיליפעדא רעד תעב טולַאט ןשירעטילימ םעד ןעמונעגּפָא

 ןשיװצ .טסָאּפערק רענדָארג ןופ טנַאדנעמָאק רעיינ רעד ,שטיוועלַאפ לַארענ

 רענדָארג ןופ טנעדיזערּפ רעד : ךיוא ךיז ןעניפעג עטיווס רעשירעטילימ ןייז

 רָאטקעּפסניא ,יקסװעשונַאי ,מ קינלַאשטַאנ ינעיָאװ ,יקסווָאטסיל טַארטָאטש

 "גזעונָא ךיוא זיא'ס .יקסווָאקַאדור רעטסיײמ-ײצילָאּפ רעד ןוא יקסווָאנָאלגַאי

 ,טרַאבלעג רעניבַאר רענָאיזַאק רעשידיא רעד ןעוועג קיד

 רימ .עניװָאנ ןייק זנוא ייב ןעוועג טשינ זיא דַארַאּפ ַא ףיוא ןליּפש וצ

 "טיל ,עשיסורָאלעב ,עשטייד ,עשיסור ףיוא טליּפשעג טציא זיב ןיוש ןבָאה

 דַארַאּפ רעשיליוּפ רעטשרע רעד .עבלעז סָאד ןוא סנייא זיא'ס ןוא --- עשיוו

 טליּפשעג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה רימ לייוו ,ןורכז ןיימ ןיא ןבילברַאפ זיא

 .?ַאלעיגיגז עינ ַאקסלָאּפ עשטשעיק ענמיה עשיליוּפ יד ךעלטנפע

 ַא טרישזנַארַא טַארטָאטש רענדָארג רעד טָאה ?רעיירפַאב,; יד דובכל = |

 ןבָאה רימ .סַאג-סָאלש ףיוא ,"קָאמַאז ןטלַאק םעד ןיא טעקנַאב ןקיטרַאסיורג

 ןרָאװעג טרינגיסַא זיא הדועס רעקיזָאד רעד רַאפ ,טליּפשעג ךיוא ןטרָאד

 | ,קרַאמ טנזיוט 25 ןופ עמוס יד
 סא יא

 | א

 : *סעקדנָארַאּפ , עשיליוּפ עיינ ןופ ןטַאקינומָאק ךיז ןזייווַאב סע

 ןדלעמ ךיז ןומ ןטלַאטשנַא-ךרעל עלַא ןופ רערעל עלַא -- יַאמ רעט2

 .סַאג (דמַאז) ענשטָאסעּפ ףיוא ,יקסווָאקינשזָאװ לַאפַאר רָאטקעּפסניא םוצ ךיילג
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 ַא ןלעטשוצ ןחמ ןטפעשעג ערעדנַא ןוא ןעמָארק עלַא -- יַאמ רעט5ּ

 ןבָאה עכלעוו יד .טייצ ךָאװ ןייא ןופ ךשמ ןיא תורוחס ערעייז ןופ לטעצ

 ,ײצילָאּפ רעד וצ ןלעטשוצ ןיוש סע ןזומ ןטַארַאּפָא-ןָאפעלעט

 ףיױא ךעלכעלב יד ןוא ןטפעשעג יד ףיוא ןדליש עלַא -- יַאמ רעט8

 ןוש לָאז עשידיא סָאד .שילױּפ ףיוא זױלב ןבירשעג ןייז ןזומ ןסַאג יד

 ,ןרעוו ןעמונעגרעטנורַא

 ןופ טעװ ,(ַאצילוא  ַאיַאקסווָאיװַארומ ענעזעוועג) סַאגדַאװָאדַאס --

 ןיטסילעװָאנ רעשיליוּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,ַאװָאקשעשזרָא ןסייה ןָא טציא

 .ַאקשעשזרָא ַאזילע ןירעטכיד ןוא

 ,ענדָארג ןיא ןסַאג עטסגנעל ייווצ יד ןופ ענייא ,סַאג רעקיזָאד רעד ףיוא

 רעגנַאל ַא טימ ,ךעלרעמיצ עניילק סקעז ןופ עלעקזייה סָאד ךיז טניפעג

 ןבירשעג טָאה ַאקשעשזרָא ַאזילע ואוו ,ןעמולב ןיא טקנוטעגנייא עדנַארעוװ
 והילא; ,"ןַאמעינ םייב, ,*שטיוװָאפעזָאי ריאמ, : יו ,קרעו עטמירַאב עריא
 ןבָאה עכלעוו ,ןעגנופַאש ךָאנ ןוא ,"למילב ַא ביג; ,"רוביגה ןושמש ,"רעװָאקַאמ

 ,ךעלברעטשמוא טכַאמעג יז

 יז ןעמעוו ,ןדיא רענדָארג יד ןבילקעגסיוא יז טָאה ןדלעה עריא רַאפ

 טימ ןגױצַאב ךיז טָאה יז .תודימ עטוג ןוא תולעמ טימ טרעדלישעג טָאה
 ללכב עטקינײּפעג ןוא עט'פדור'עג וצ תונמחר טימ ןוא טײקיצרַאהמערַאב
 ,קלָאפ ןשידיא ןופ עט'הלווע'ַאב ןוא עטקירדרעטנוא יד רַאפ טפמעקעג ןוא

 אזילע ריע-תב רע'בושח רעייז טימ טסיורגעג ךיז ןבָאה ןדיא רענדָארג

 ןיא יקב זיא יז זַא ,ארמג טַאלב ַא ןעק יז זַא ,ןסייהעג טָאה'ס .ַאקשעשזרָא
 ןוא רעגייטש-סנבעל ןשידיא ןופ טסייו יז זַא ןוא ם"במר ןופ קרעװ יד
 ,םיגהנמ עשידיא

 -ַאב בושי רעשידיא רעצנַאג רעד טָאה ,1910 רָאי ןיא ,היוול ריא וצ
 ,טיוט ריא ףיוא טרעיורטעג ןוא טרעיוד

 ַאקשעשזרָא ַאזילע ןופ ןיוה סָאד ןזיא עיצַאּפקָא רעשטייד רעד תעב
 ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעוו .קינילק ןשירעטילימ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ
 -עג ?טלַאטשנַא-סגנואיצרעד רעשיליוּפפ רעד זיא ,ענדָארג ןעמונעגרעביא
 "גייא ןטרָאד ןבָאה ייז .זיוה ס'ַאקשעשזרָא ןופ שרוי רעלעיציפָא רעד ןרָאװ
 ןסָאלשעג -- טלַאטשנַא רעשילוּפ-ןייר ַא :סרעטומ רַאפ עלוש ַא טנדרָאעג
 ,..ןדיא רַאפ

 זיא ,רעטַאעט-טָאטש םעד ןבעל ,*דַאשטשָאלּפ יקסווָארדנַאסקעלַא; ףיוא
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 רעטסואוַאב רעד ןופ טסויב םענרָאמרַאמ ַא טימ טנעמונָאמ ַא ןענַאטשעג

 םעד ןבָאה סיצַאנ יד .ַאקשעשזרָא ַאזילע -- טניירפ-ןדיא ןוא ןירעביירש

 ...םלוע-תיב ןשידיא םעד ףיוא טריפעגרעבירַא טנעמונָאמ

 ןיוש ךיז ןזומ ,םַאנסיוא ןָא ,רעניואוונייא רענדָארג עלַא -- יַאמ רעטפ

 ,יײצילָאּפ רעד ןיא ןרירטסיגער ןוא ןדלעמ

 עיצַאּפוקָא ןופ טייצ רעד ךרוד ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיסחוימ-ןשטייד יד

 עטנערברַאפ ןרָאװעג לָאמַאטימ ןענייז ,םַאטשּפָא ןשטייד רעייז טימ טסיורגעג

 עקיטנעצָארּפ -טרעדנוה סלַא טרירטסיגער ךיז ןבָאה ייז ,ןטָאירטַאּפ עשיליוֿפ

 ןוא -- ןדיא ןבילברַאפ ,ןדיא ןעוועג ןענייז ןדיא .תורוד-רוד ןופ ןקַאילָאּפ

 .ןדיא סלַא טרירטסיגער ךיז

 ףעש-הכולמ םעד רַאפ טמיטשַאב עשרַאװ ןיא םייס רעשיליוּפ רעד-

 -ריוויָאנַאיּפ םעד רעטסינימ-רעימערּפ רַאפ ןוא יקסדוסליּפ ףעזוי לַארענעג

 יקסװערַאדַאּפ ץַאנגיא זָאוט

 רעטילימ ןשיליוּפ ןיא

 לָאמַאטימ ךיז טָאה רעטסעקרָא ןיא טסניד-גנַאװצ עשירעטילימ רעזנוא

 -סעקרָא םענעגייא ןַא טימ קלָאּפ רעיינ ַא ןָא טמוק עשרַאװ ןופ .טקידנערַאפ

 רעקיזומ עקיליוויירפ ןוא עטריטורקער ןופ טלעטשעגפיונוצ זיא סָאװ ,רעט

 קינװָאקלָאּפ ,רעטסײמלעּפַאק ַא ךיוא טמוק'ס .טעטש עשיליוּפ ענעדיײשרַאפ ןופ

 -ָאק םָאדַא טנעשזרַאס-רעביוא זיא טנַאה עטכער ןייז .שטיוועקניס דנומדע

 רעשידיא ַא ןַארַאפ ךיוא זיא רעקיזומ ענעמוקעג-יינ יד ןשיווצ .יקסווָאנַאכ

 -עגנָא ךיז טָאה רע .רעטיײּפמָארט רעטוג ַא -- קערַאמ ,עיצילַאג ןופ רוחב

 ןשילױוּפ ןיא ןעמונעג יווייס םיא טלָאװ'מ לייוו ,רע טגָאז ,קיליוויירפ ןסָאלש

 ןיא ןייז וצ ןביילקסיוא טנעקעג ךיז רע טָאה רעקיליוויירפ סלַא ,רעטילימ

 ןבָאה עיצילַאג ןיא טנגעג ןייז ןופ זַא ,ךיוא טלייצרעד קערַאמ .רעטסעקרָא

 "עג ןיא םירוחב עשידיא טרעדנוה יירד ַא קיליוויירפ ןסָאלשעגנָא ןיוש ךיז

 -רעלַאה עטמירַאב-קירעיורט יד ןופ לַארענעג רעד) ײמרַא ס'רעלַאה לַארענ

 | | - +סעקישט
 זַא ןענופעגסיוא סיוא טזייו טָאה שטיוועקניס רעטסײמלעּפַאק רעד

 ןטלַאה טשינ עדנַאמָאק ענרַאשזָאּפ ןופ רעקיזומ יד רע ןעק טייהרענעגנואווצעג
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 טליּפשעג ןבָאה עכלעוו ,רעקיזומ עסיוועג .טזָאלעגרעדנַאנַאפ זנוא רע טָאה --
 ,רעטסעקרָא ןיא טלעפעגסיוא םיא ןבָאה סָאװ ןטנעמורטסניא עקיטכיוו ףיוא
 זַא ,רָאפ זנוא טגָאלש רע .ןטלַאהרַאפ טלָאװעג רעייז רע טָאה ,םכותב ינַא
 טגָאז רע .רָאי ייווצ ןופ ןימרעט ַא ףיוא קיליוויירפ ןסילשנָא ךיז ןלָאז רימ

 | ,ןקילג ענעדיײשרַאפ וצ זנוא

 -דָארג ןיא ןטלַאהפיוא ךיז טעוװ קלָאּפ רעד סָאװ טייצ רעד ךרוד : לשמל
 -מייהַא ןענעק ןליוו סָאװ יד ךיוא .םייה רעד ןיא ןפָאלש ןגעמ רימ ןלעוװ ,ענ
 עכעלגעט עטקיטכערַאב סָאד) "קָאיַאּפשפ םעד סעילימַאפ ערעייז וצ ןעמענ
 ןסע וצ ןרָאּפשרַאפ ןוא םייה רעד ןיא ןכָאק סע ,(ןטקודָארּפ ןוא זייּפש

 ןעמעלַא טימ ךיילגַאב עמרַאזַאק רעד ןיא

 טעװ ,טלעג-שדוח קינייו רעייז טגירק טַאדלָאס רעטושּפ ַא יװ ױזַא
 גנַאר ןטימ ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא ןעמעננָא דלַאב ןטנַאקיזומ זנוא ןעמ
 טעװ רע ,תוריכש ערעזנוא ןרעכעה דלַאב אלימב סע טעװ -- טנַאשזרעס ןופ
 טייצ יד ביוא ןעגנומענרעטנוא עטַאװירּפ ףיוא ןליּפש וצ ןביולרעד ךיוא זנוא
 ,טשרעוצ ןעמוק ןזומ ןטכילפ עשירעטילימ יד רעבָא .ןביולרעד טעוו

 ךלַאב ןבָאה (רעקיזומ-ײמרַא עלענָאיסעּפָארּפ יד) ?סעקינשָארָאג; יד
 רַאפ .ןבירשעגרעטנוא ןוא הסוכ ע'תמא יד טכַאמעג ןבָאה ייז .ןעוועג םיכסמ
 ןיא קוליח רעד זיא סָאװ --- ייז ןבָאה ןטנעמורטסניא .קילג ַא סָאד זיא יז
 רעסעב ץלַא .ץלַא סָאד -- רעקיזומ ןענייז ייז ? ןעניד ייז יײמרַא רעכלעוו
 -רעטַאעט ַא רעדָא ,טנװוָא-ץנַאט ַא ,הנותח ַא ךָאנ ןגיוא יד ןקוקוצסיוא יו
 -רַאפ ייז ןענייז ײמרַא רעד ןיא .קרַאמ עכעלטע ןענידרַאפ וצ גנולעטשרָאפ
 | ,רעדניק ןוא בייוו רַאפ הסנרּפ טימ טרעכיז

 -ןָאטירַאב רעכעלרעדנואוו ַא --- דנָאמסע : ןבירשעגרעטנוא ךיז ןבָאה סע
 ןעוועג ןיילַא) טסיטענרָאק רעקיסַאלק-טשרע ןַא -- שטיװעקניצרַאמ ,רעליּפש
 טליּפשעג טָאה רע .ָאקדעּפ רעדורב ןייז .(ןסור יד ייב רעטסײמלעּפַאק ַא
 ןעמָאנ ַא דלַאב םִיא ןבָאה רימ .(ןרָאה רעשיזיוצנַארפ) ענרָאטלָאװ ַא ףיוא
 -נעמ קיטומטוג ַא ,רעקיזומ רערעטלע ןַא ןעוועג זיא ָאקדעפ ."םת; ןבעגעג
 ןטימ טלקָאשעגוצ רָאנ ,םענייק וצ טדערעג טשינ טעמכ טָאה רע : עלעשט
 ַא ןיא רע זַא ,טניימעג ןעמ טָאה הליחתכל .ןיינ ףיוא ןוא ָאי ףיוא ּפָאק
 ַאזַא סױרַא רָאג ךיז טזייוו .המחלמ רעד ןופ (רעטביוטַאב) ?רעטעשוטנָאק;
 | : היהש-השעמ עוװַאקישט

 ןטימ ןיא לָאמנײא ָאקדעפ זיא ,ןסור יד יב ךָאנ טנַאקיזװמ ַא קידנעייז !
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 ןסיורד ןיא .טול יוװ ןעוועג רע זיא רוכיש ."ןייז ןיכמ, ךיז סױרַא טכַאנ רעד

 טָאה רעייש ןסיורג ַא ןופ טנַאװ ַא ייב .טכירק רע רעבָא ,טמערוטשעג טָאה

 -ַאב עכעלשטנעמ ןייז ןָאט טצעזעג ךיז ןוא ןזיוה יד טזָאלעגרעטנורַא רע

 ךַאד ןצנַאג םעד ןסירעגרעטנורַא טָאה טניוו-םערוטש רעד ...שינעפרעד

 טרעדײלשעגפיורַא סע ןוא ,ןסעזעג זיא רע ןכלעוו רעטנוא ,רעייש םעד ןופ

 רעטנוא ןופ טּפעלשעגסױרַא ןקידעבעל ַא םיוק ץָאקדעּפ טָאה'מ .םיא ףיוא

 "ניא ןפיוא טליּפשעג ,חומ ןייז טקידעשעג טָאה לַאפקילגמוא רעד .תוברוח יד

 רעבָא .רעסעב ךָאנ --- הסוכ ַא טכַאמעג ;טנכייצעגסיױא רע טָאה טנעמורטס

 עשידיא יד ,רימ ןבָאה .טשינ סָאד -- ןשטנעמ טימ ןסעומש ,ןעגנערברַאפ

 ."םת; ןפורעג םיא ,ןטַאדלָאס

 זיא'ס .זָאלסגנונעפָאה ,שיטירק זיא טָאטש ןיא עגַאל עשימָאנָאקע יד

 "רעד יד ןופ םירעיוּפ יד .ןזײּפש עטסקיטונ-עמַאס יד ןיא קחוד רעסיורג ַא

 רענעגעװ ערעייז טימ ןיײרַא טָאטש ןיא טשינ רעדיװ ןיוש ןעמוק רעפ

 רעפרעד יד רעביא רעדיוו ןיוש ןעשזָארב "סעצינּפוקערעּפ, יד .,טנַאיװָארּפ

 רעמ טשינ ןעמענ םירעױּפ יד .ןטקודָארּפ-זייּפש לסיבַא ןעלדנַאהוצנייא ידכ

 טימ ןלָאצַאב ייז ןעמ זומ ,סעּפע ָאי ייז ןפיוקרַאפ ,ןקרַאמ עשטייד ןייק

 טציא רעבָא ןעמ טגירק ואוו .הרוחס-טנַאװעג רעקיטש טימ ,ןעלקיטרַא-בוטש

 ? תורצוא ידי-טָא

 סרעטסעקרָא עשירעטילימ עשיאעּפָארײא יד ןיא ןטנַאקיזומ-רעדניק

 ןענופעג ןבָאה ,ךעל'מירזממ ,ךעל'מימותי ענעבילבעג .ןעוועג דימת ןענייז

 ןעוועג ךיוא ןענייז סע .ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ עשילַאקיזמ ןיא םייה ַא

 וצ ךיז טכַארבעג סנטייצַאב ןבָאה סעטַאט יד ןעמעוו ,רעקיזומ יד ןופ רעדניק

 -רעטנוא ןעוועג ןענייז ךעלגניא יד .טנעמורטסניא ןַא ףיוא ןליּפש ןענרעל

 "עג ייז ןבָאה רעבָא רַאפרעד .ןילּפיצסיד רעשירעטילימ רעגנערטש ַא ןפרָאװ

 -ַאק יד ןיא ןפָאלש ןוא ןסע טימ ,גנואיצרעד עשילַאקיזומ עיירפ ַא ןגָארק

 יַאק עטמירַאב לָאצ ַא טמַאטשעג ןבָאה ןטנַאקיזמ-רעדניק יד ןופ ,סעמרַאז

 .סרעטסיימלעּפ

 ךיז ךיא ביירשרַאפ ,םייה רעד ןיא םענייק ייב ךיז קידנגערפנָא טשינ

 זדנעבַאל עקרָאב .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא רעקיזומ רעקיליוויירפ סלַא

 -רעטנוא בָאה ךיא יו םעד ךָאנ .ךָאנ רימ טוט ןוא רימ ףיוא ךיז טקוקרַאפ

 ןעמ ןעק רימ זַא ,הרושב יד שטיוועקניס רעטנוא רימ טגָארט ,ןבירשעג

 שוריפב רימ טָאה רע יװ ,טנַאשזרעס ןופ גנַאר םעד ןבעג טשינ לייוורעד ךָאנ
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 לעװ ךיא זַא רָאנ .רע טרעלקרעד ,םעד רַאפ גנוי"וצ ךָאנ ןיב ךיא ,טגָאזעגוצ

 רע טעװ ,ןייז וצ ףרַאדַאב'ס יוװ ןריפפיוא ךיז לעװ ןוא טייצ רָאי ַא ןענידּפָא

 ,לַארּפַאק ןופ גנַאר םעד רַאפ ןרידנעמָאקער ךימ ןײלַא

 ט'מולח'עג ןיוש בָאה'כ .גנושױטנַא עסיורג ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא'ס

 יד .לברַא ןפיוא ךעלדנעב יירד טימ םירבח עניימ ןשיװצ ןרידַארַאּפ ןופ

 רימ טלָאװ ,טקיטכערַאב זיא טנַאשזרעס ַא סָאװ וצ ,טלעג-שדוח ַארטסקע

 ןבירשעגרעטנוא) *ָאלַאּפָארּפ --- לַאסיּפדָאּפ, רעבָא .ןעמוקעג ץינוצ רעייז ךיוא

 ,(ןלַאפרַאפ ---

 ַאי ןצרַאה םוצ ןעמונעג סָאװ-קינייו ךיז טָאה עקרָאב עשזעטָארּפ ןיימ

 "נָא ללכב םיא טָאה'מ סָאװ ךעלקילגרעביא זיא רע -- גנַאר טשינ ,גנַאר

 ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ ןיא ןעמונעג

 טעברַא לקיטש םעד ןופ םייה רעד ןיא טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ ןעוו

 ןעמונעג בָאה ךיא זַא רעבָא ! ךשוח ןָאטעג ךיז טָאה ,ןָאטעגּפָא בָאה ךיא סָאװ

 "יּפַאּפ טימ ,ןעלקיטרַא-זייּפש טימ קעפ עצנַאג ןיירַא בוטש ןיא ןעגנערב

 -עגרעביא ןיימ ןייז לחומ טזומעג ןיוש ןעמ טָאה -- ןטַאט םעד רַאפ ןסָאר

 -קיטרַא הפירט ערעדנַא יד ןוא ץלַאמש-ריזח ,שיילפ סָאד .גנולדנַאה עטלייא

 ייב ןטיבעגסיוא ךיא בָאה ,גנולייטוצ ןיימ ףיוא ןעמוקעג זיא רימ סָאװ ןעל

 ,ץלַאז ,רעקוצ ,טיורב : יו ,ןטקודָארּפ ענעקורט ףיוא רעקיזומ עכעלסטירק יד

 ,טָאטש ןיא אצמנב ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז ןזייּפש יד ,ןּפױרג ,לעמ

 ןבָאה טפרַאדַאב ךיא בָאה ןטנעמורטסניאיגָאלש ןופ גנוליײטּפָא ןיימ ןיא

 עשירעטילימ יד ףיוא רעדָא ,ןדַארַאּפ יד ףיוא ןרישרַאמ םוצ ,ןשטנעמ יירד

 םעד ףיוא רעטייווצ ַא ,ןַאבַארַאב ןסיורג ןפיוא טּפַאלקעג רענייא טָאה ,תויוול

 זיא עקרָאב .ןצַאט ענעשעמ עסיורג יד ףיוא רעטירד ַא ןוא לקייּפ םעניילק

 ךיז ןילַא ךיא בָאה ןטרעצנָאק יד ייב .רעלקייּפ רעטוג ץנַאג ַא ןרָאװעג

 ןקיּפ-לסעק יד ץוח ,ןטנעמורטסניא יירד עלַא טימ ןעװַארּפס טפרַאדַאב

 רימ טפרַאדַאב רָאנ ןבָאה רעפלעהסיורַא ייווצ עניימ .ןטקעפע ערעדנַא ןוא

 -ירט םעד ,ןירובמַאט יד :יװ ,ןטייקיניילק עלַא טנַאה רעד וצ ןעגנַאלרעד

 עדייב עניימ ןעוו ןטָאנ יד רימ רַאפ ןשימרעביא :ןטעינָאטסַאק יד ,לגנַא

 וצ טרָא ןופ ןטנעמורטסניא יד ןגָארטרעביא : ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז טנעה

 סָאד ןָאט וצ ןענרעל ךיז ןוא -- וט ךיא סָאװ םעד וצ ןקוקוצ טוג ךיז ; טרָא

 ,עבלעז

 ,עסיורג עלעיצעפס ַא ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה רעטסעקרָא רעזנוא רַאפ
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 "ומ קיצפופ רעדָא קיצרעפ ןעמענניירַא ןענעק לָאז סָאװ ,עמרַאזַאק עטיירב

 -ליה) "סערַאנ; יד טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז טנעוו עיורג יד ייב ,רעקיז

 רעסיורג ַא ךָאנ .ןפָאלש םוצ ףיוא יורטש ןופ סעקינעש טימ (ןטעב ענרעצ

 רעמיצ ןקיבלעז םעד ןיא .סעיציטעּפער ףיוא טנידעג טָאה ייברעד רעמיצ

 -ערג יד ,ןטנעמורטסניא ערענעלק יד טנעוו יד ןופ ןעגנַאהעגרעטנורַא ןענייז

 .דרע רעד ףיוא ןוא סעצילָאּפ ףיוא טגיילעגסיוא ןגעלעג ןענייז ערעס

 טנַאשזרעס-רעביא רעד טריטרַאװקניײא ךיז ןבָאה עירַאלעצנַאק ַא ןיא

 "דיפ ַא ןוא טסינַאיּפ ַא -- רעקיזװמ עגנוי ייווצ טימ ןעמַאזוצ יקסווָאנַאכָאק

 יו ױזַא רָאנ ןצונ טנעקעג טשינ ייז ןעמ טָאה רעטסעקרָא-זָאלב ןיא ,רעל

 ַא ןריזינַאגרָא וצ טַאהעג העדב טָאה שטיוועקניס רעטסײמלעּפַאק רעזנוא

 "רָא ןיא זנוא וצ טרעדָאפעגסױרַא ייז רע טָאה ,ךיוא רעטסעקרָא-ךיירטש

 -ָאעט טוג טנעקעג ,עירָאטַאװרעסנָאק ןופ רעליש ןעוועג ןענייז ייז .רעטסעק

 יד טרירטסעקרָא ןוא געט עצנַאג ןסעזעג ייז ןענייז .עינָאמרַאה ןוא עיר

 יי .רעטסעקרָא רעזנוא רַאפ סעיציזָאּפמָאק עשירעטילימ

 -לַאה ַא :יקסווָאנַאכָאק ןעוועג זיא זנוא ױעביא סָאבעלַאב רענלָאּפ רעד = -

 ַא ןרָאי רעקיצרעפ עטעּפש יד ןיא ןַאמ ַא .סור רעבלַאה ַא ,קַאילָאּפ .רעב

 רעבָא טָאה'מ .רזכַא ןַא ןופ םיִנּפ ַא טימ ,רעקיצײלּפ-טיירב ַא ,רעקירעדינ

 רימ וצ .ןָאטירַאב ַא ףיוא רע טָאה טליּפשעג .םיא טימ ןעמוקסיוא טנעקעג

 -קיליוויירפ ערעדנַא יד טימ .ךעלטניירפ רעייז ןעוועג רע זיא ץעקרָאב וצ ןוא

 -ָאק .טַארבינַאּפ רָאג ןעוועג רע זיא ,"סעקינשָארָאג, יד יוװ ,ענעסָאלשעגנָא

 ןבָאה ייז .שינעטנעק רעייז רַאפ ץרא-ךרד סיורג טַאהעג טָאה יקסווָאנַאכ

 ט'רוכיש'עג לָאמטּפָא ןוא טנַאשזרעס ןופ גנַאר ןקיבלעז םעד טַאהעג עלַא

 "עג טשינ רעבָא טָאה ןטנַאקיזומ יד טימ טפַאשרעדורב-טוג ןייז ,ןעמַאזוצ

 עמרַאזַאק ןיא ; ךַאז ןייא זיא קנעש ןיא :ןילּפיצסיד עשירעטילימ יד טרענימ

 .טּפַאש'רבח סיוא ןוא טפַאשרעדורב .סיוא --- רעבָא

 פיט ַא ןעװעג זיא ,שטיוועקניס קינוװָאקלָאּפ ,רעטסײמלעּפַאק רעזנוא

 ַא ןעװעג .ןסורָאלעב ןופ רע טָאה טמַאטשעג .רָאטַאיכיסּפ ַא רַאפ רָאנ

 ױזַא .המחלמ רעד תעב ןקלָאּפ עשיסור יד ןופ םענייא ןיא רעקיזומ רעטושּפ

 ,הנידמ רעקידנעטשטסבלעז ַא רַאפ ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ןליוּפ יו לענש

 רע .גָאװ ןשיטילָאּפ-שילױּפ םעֶד ףיוא טּפַאכעגפױרַא דלַאב ךיז רע טָאה

 םעד ןיא .םזיטָאירטַאּפ ןשילױּפ ןסייה ןייז טרירטסנָאמעד ךעלטנפע טָאה

 םיא זיא ,עשרָאװ ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ דנַאטשוצ  ןשיטָאַאַכ
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 -כיוו ןעוועג זיא'ס ואוו ןטרָאד ןעיירדוצניירַא ךיז ןעמוקעגנָא רעווש טשינ
 ןופ לעטשנָא םעד טכַאמעג טָאה רע .עיציבמַא רעכעלנעזרעּפ ןייז רַאפ קיט
 ןופ עיסימ רעד וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,גָאלָאקיזומ ןטמירַאב ַא
 -- רעטסײמלעּפַאק סלַא םיא טימ ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ ַא ןריזינַאגרָא
 ,סעצנָאװ עבָארג רָאּפ ַא טזָאלרַאפ ךיז טָאה רע .קינווָאקלָאּפ ןופ גנַאר ןטימ
 ןּפעלשוצפורַא ףיוא ןעלטימ עלַא טצונעג ןוא ץישטכַאילש רעשילױוּפ ַא יו
 | ,קַאילָאּפ ןטכע ןַא ןופ ףוצרּפ םעד ךיז ףיוא

 ןעוו .טוהרעגניפ ַא ןיא ןירַא טנעקעג טָאה גנודליב עשילַאקיזומ ןייז
 טָאה ,ןּפיל יד וצ טנעמורטסניא ןַא ןעמענ וצ ןטסולגרַאפ םיא ךיז טגעלפ'ס
 "נוא ןופ רעקיזומ רענייא רעדעי .עקילַאק ַא זיא רע זַא טנעקרעד דלַאב ןעמ
 טָאה'ס סָאװ סָאד רעבָא .לברַא ןופ טלסיירטעגסיוא םיא טָאה רעטסעקרָא רעז
 הּפצוח טימ טצנַאגרעד רע טָאה ,טפַאשטנעק רעשילַאקיזומ ןיא טלעפעגסיוא םיא
 עקדָאװ ןופ חיר רעד ןגָארטעג דימת ךיז טָאה קסיּפ ןייז ןופ .ץנַאגָארַא ןוא
 טָאה טיײקכַאװש עשילַאקיזומ ןייז .רעטרעוו-לדיז עקיצומש ןופ עילַאװכ ַא ןוא
 -ימ ערעגנערטש ַא זנוא ףיוא ןעגניוװצפיורַא טימ ןקעדרַאפ וצ טכוזעג רע
 ,ײמרַא ןייק ןיא רעקיזומ ףיּוא לח טשינ זיא סָאװ ,ןילּפיצסיד עשירעטיל
 םענעיָאװא ןופ רָאנ ,רָאשזיריד ַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג טשינ טָאה רע
 -לָאס רַאפ רָאנ ,ןטנַאקיזומ ןייק רַאפ טשינ טכַארטַאב זנוא ןוא *קינוָאקלָאּפ

 | ןטַאד
 וצ ךעלטניירפ רעייז ןגױצַאב אקווד ךיז ןבָאה ןרעציפָא עקירעביא יד

 ןוא רימ וצ .רעטסעקרָא רעזנוא טימ טסיורגעג ךיז ןבָאה ייז .רעקיזומ יד
 .ךעלגניא עגנוי טרָאפ .עיטַאּפמיס ךס ַא ןזיװעגסױרַא ייז ןבָאה ןעקרָאב וצ
 ,ךעלגניא יוװ ןעזעגסיוא טשרע רימ ןבָאה ןעמרָאפינוא עקסטַאדלָאס יד ןיא
 ,טשינ יאדוװַא --- עקרָאב ןוא ,טפרַאדַאב טשינ ךָאנ ךיא בָאה ךיז ןריזַאר

 זיא .רע זַא ,ןיקסווָאנַאכָאק .וצ ןעּפעשט ןעמונעג ךיז טָאה שטיוועקניס
 -יטקַארּפ ץוח .סעיצַאלוגער-ײמרַא עלַא ןטיהּפָא ןטימ גונעג גנערטש טשינ
 דלעפ ןפיוא ןײגרעטנורַא גָאט ןדעי טזומעג רימ ןבָאה ,ןריטעּפער ןוא ןריצ
 ,ןסיש ןוא ןריטשומ ,ןריטולַאס ןענרעל ךיז

 ןופ ךָאנ טנעקעג "הרות, יד ןבָאה רעקיזומ עשיסור עטנידעגסיוא יד
 ןעמוקעגנָא ןסיש סָאד זיא ,רעקיװמ עשידיא יד ,זנוא ,ןקלָאּפ עשיסור יד
 ז ץכעסיש טימ ןָאט וצ טַאהעג לָאמַא ןעד טָאה רעוו .רעטיב ןוא רעווש

 ןעוועג זיא ,סקיב רעד וצ טּפַאכעגוצ ךיז טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד
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 "נואווַאב םיא ןבָאה ןרעציפָא .רעסיש רעכעלפערט ַא ןרָאװעג זיא רע .עקרָאב

 ?ליצ ןיא ךעלטקניּפ ןפערט ןוא סקיב ַא ןעלדנַאהַאב ױזַא לָאז לגניא ַא :טרעד

 ןַא טימ ,ןושל עשיליוּפ סָאד לענש רעייז טּפַאכעגפיוא ךיוא טָאה עקרָאב

 רעסעב ליפ שיליוּפ טדערעג טָאה רע .קַאילָאּפ םענעריובעג ַא ןופ טנעצקַא

 רעשילוּפ רעזנוא וליפַא .ןרעציפָא עקיגנַאר-ךיוה ערעזנוא ןופ ךס ַא יװ

 שיסור .שִילױּפ ןדייר םייב ןעקנוהעגרעטנוא ךיוא טָאה שטיוועקניס טָאירטַאּפ

 | ,טנעקעג רע טָאה

 ןטימ רעקינייװ ךָאנ ןוא ןסיש ןטימ טשינ -- ןעגנַאגעג טשינ זיא רימ

 ךימ ןעמ טָאה ביױהנָא ןיא .שיסור טדערעג ךיז בָאה ךיא ,ןושל ןשילױּפ

 רָאנ ןדייר לָאזמ לעפַאב רעגנערטש ַא סױרַא זיא'ס ןעוו רעבָא .טעדלודעג

 ךימ טָאה שטיוװעקניס .תורצ עטנערבעג טַאהעג עקַאט ךיא בָאה ,שילוּפ

 ןדַארַאּפ יד ףיוא ,ןטרעצנָאק יד ףיוא ,סעיציטעּפער ייב .טעװענַאשעג טשינ

 ןיב לדניה-הרּפכ סָאד --- תועט ַא סעּפע טכַאמעג ןבָאה טשינ לָאז סע רעו

 .ןעוועג ךיא

 -עגכָאנ ךיז רע טָאה -- (רָאנ טָאטשנָא) ...ָאנ קוק ,ַאקשָאמ ,יעה ---

 ...ןטָאנ ...ןטָאנ ...ָאנ קוק --- ,טמירק

 למיה ןעוועג רָאג ןיוש זיא ,ןעוועג העוט עקַאט ךיז ךיא בָאה רעמָאט

 רעדנעטש ןפיוא עלעקעטש-ןטנעגיריד ןייז טימ טּפַאלקעג טָאה רע ,ךיז ןפע

 : ןעירשעג ןוא

 טשרמולכ ,רימ וצ ןעמוקוצ טגעלפ רע -- ...ָאנ קוק ...ונ ,ַאקשָאמ ---

 ןוא החיצר טימ ןדנוצעגנָא םינּפ ריזח ןייז טימ .תועט ןיימ ןטכיררַאפ וצ

 גנַאלש ַא יװ טעּפישעגנײרַא רימ רע טָאה ןגיוא עט'רוכישירַאפ ענייז טימ

 ...ֿאנ קוק !ַאקשָאמ ...ָאנ קוק --- : ןיירַא םינּפ ןיא

 טָאה ,ןַאבַארַאב ןפיא ןכַאמ סע לָאז ךיא ױזַא יװ ןרירטסנָאמעד וצ

 .יירעגניפ עניימ ףיא עלעקעטש ןייז טימ םטיר םעד טּפַאלקעגסױא רע

 יד וצ עלעכיימש ןשיטסידַאס ַא טימ טקידנערַאפ רע טָאה עיצקעל ןייז

 גָאלָאקיזומ ַארַאפ סָאװ טעז ריא :טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,םורַא רעקיזומ

 ןעזרעד געלפ ךיא זַא ,לקעב ןיא ּפינק ַא רימ ייברעד קידנבעג !ןיב ךיא

 ...טלעװ רענעי ןופ ןעבָאב רעד

 ןוא ,ַאדנַאװ ,יורפ ןייז ענדָארג ןייק טכַארבעגרעבירַא טָאה שטיוועקניס

 ,עקשטַאילָאּפ עקיטסורב-לופ ַא ,ַאדנַאװ ,שונַאי ,דיחי-ןב ןקירָאי-ןביז ןייז

 ריא ףיוא רעמ ךָאנ ןוא -- טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא החיצר-אלמ ןעוועג זיא
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 רעשילױּפ טימ טלדורּפש סע ואוו ,עשרַאװ ןופ יז ןּפעלשרַאפ ןרַאפ ןַאמ

 טָאה ןעקרָאב ןוא רימ .ענדָארג רעלעיצניװָארּפ רעד וצ ,עיטַארקָאטסירַא

 רעביא ןריפ יז ןלָאז רימ זַא ,טעברַא לקיטש סָאד ןבעגעגרעביא שטיוועקניס

 ,על'הריד רעטַאװירּפ רעייז רַאפ ןכַאז עקיטיונ יד ןפיוקוצנייא טָאטש רעד

 אקווד -- לָאטיּפש ןשירעטילימ ןבעל ,טלעוו-יינ ףיוא ןעגנודעג טָאה רע סָאװ

 ,ןדיא ַא ייב

 טָאה'מ סָאװ םעד ףיוא .סָאװ ןעוועג טשינ יווייס זיא ןעלדנַאהנייא ליפוצ

 ךַאז ןייק ריא זיא'ס .זָאנ רעד טימ טיירדעג ַאדנַאװ טָאה ,ןגירק טנעקעג ָאי

 ,זנוא וצ -- ןַאמ רעד ןוא ,ןַאמ םוצ טזָאלעגסױא יז טָאה .ןלעפעג טשינ

 טייז ריא --- ןעירשעג זנוא ףיױא רע טָאה -- !קידלוש טייז ריא --

 ערעייז ןטלַאהַאבסיוא ןבָאה ךעלעדיא יד ואוו טסייוו ריא ,םיבשות רענדָארג

 ! תורוחס עטוג

 טימ ,דיחי-ב רעייז טימ טעגשזָאװעג ךיוא ךיז ןבָאה ךיא ןוא עקרָאב

 טלַאפ עלעּפע סָאד; זַא ,טנעקרעד םיא ףיוא לענש רעייז ןבָאה רימ ,ןשונַאי

 סָאד זיא ןעקרָאב ייב ,"ןיס יקַאט ,ץעשטיָא יקַאי; ."עלעמייב ןופ טייוו טשינ

 "רעד זנוא זיא שונַאי ."ןיס ןיקוסע ןשיסור ןטימ ןעמוקעגסױרַא לטרעוו

 .טרעטיצעג רימ ןבָאה ץרא-ךרד לסיבַא ןענרעל וצ םיא .ןרָאי יד ןעגנַאג

 ,זנוא וצ ייוו ןוא ךָא זַא ןעוועג טלָאװ -- ןטַאט ןרַאפ ט'רסמירַאפ זנוא טלָאװ רע

 קעשַאטס רעליש ןיימ

 :טורקער םעיינ ַא ,טַאדלָאס ַא ץעגרע טּפַאטרעד טָאה שטיוועקניס
 -ניס טָאה רעטסעקרָא ןיא םיא ןעמונעגנירַא .ןסייהעג רע טָאה קעשַאטס
 ןסיורג ןפיוא ןּפַאלק וצ ןבָאה םיא ףרַאד רע זַא ,דיירסיוא ןַא טימ שטיוועק
 -עגניירַא רע טָאה ןתמא רעד ןיא .קידנרישרַאמ ןליּפש רימ ןעוו ,ןַאבַארַאב
 ךיז רַאפ --- (רענידַאב) "קישטסנעד. ןכעלנעזרעּפ ַא רַאפ ןקעשַאטס ןעמונ
 טָאה ןַאבַארַאב ןפיוא ןקעשַאטס ןענרעל וצ דובכ םעד .החּפשמ ןייז רַאפ ןוא
 .טשינ סע זיא ןענרעלוצסיוא סָאד ץנוק עסיורג ןייק .טלייטעגוצ רימ רע
 טנָאמרַאפ טשינ טָאה רע !טציװשעג ךיא בָאה ,יוא --- ןקעשַאטס טימ רעבָא
 םיא ןיא בָאה ךיא לפיוו .קיזומ רַאפ ליפעג ןייק טשינ ןוא רעוא ןייק טשינ
 רעקיטכענ ַא -- קיװמ רעד ןופ טקַאט םוצ ןּפַאלק לָאז רע טקַאהעגנײרַא
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 רע .ּפָאק ןשירעױוּפ ,ןטּפָאטשרַאפ ןייז ןיא ןכָארקעג טשינ םיא זיא'ס !גָאט

 ,קישטשנַאבַארַאב ַא ןַײז וצ רעדייא ,ץלָאה ןקַאה וצ טסַאּפעגוצ רעכיג ךיז טָאה

 םורַא ףרָאד ַא ןופ החּפשמ רעשירעיוּפ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה קעשַאטס

 םיא טָאה'מ סָאװ .ץעגייש רעמַאזכרָאהעג ,רעטנוזעג ,רעדנָאלב ַא .גרעבמעל

 ,לסיבַא טנעקעג רע טָאה ןביירש .ןָאטעג ןוא טגלָאפעג דלַאב רע טָאה ,ןסייהעג

 לייוו ,ןטייקירעװש עסיורג טַאהעג רע טָאה ןענעייל טימ ,שטייד ףיוא רעבָא

 יזעוורענ ןרעװ טגעלפ רע ןעװ .רעלמַאטש ַא ,"הּפ-דבכא ַא ןעוועג זיא רע

 ןעקע ןַא ,שינעלכרָאכ ַא יװ רעמ טשינ ןעמוקעגסױרַא ןלַאה ןופ םיא ייב זיא

 / .גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד טימ ךיוא סָאד ןוא -- ןעקעב ןוא

 טנרעלעג םיא בָאה ךיא ןקעשַאטס ףיױא טַאהעג תונמחר בָאה ךיא

 ןיימ טליפעג טָאה רע ,רַאבקנַאד רעייז ןעועג רימ זיא רע ןוא קידלודעג

 --- עשזעטָארּפ רעיינ ןיימ ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא ןעקרָאב ,טפַאשטניירפ

 ןסיש ,רע טדער שילױוּפ :"ףיקת,-השעמ טליפעג ןיוש ךיז טָאה רע .קעשַאטס

 ןײלַא ןױש רע ןעק ןעגנוביא עשירעטילימ עקירעביא יד ףיוא ,רע ןעק

 ךיז טָאה רע .ןבָארג וצ רימ ףיוא ןביױהעגנָא רע טָאה -- רערעל ַא .ןייז

 עטוג ןרָאװעג ןענייז ייז ןוא קערַאמ טסיטענרָאק ןשידיא םעד טימ ?טעכוינס;

 ,ןזײװעגסױרַא טשינ ללכב ןדיא וצ עביל עסיורג ןייק טָאה קערַאמ ,רעדירב

 ןח ןעניפעג וצ ףיוא ךַאז םוש ןייק רַאפ טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע

 ןופ שטייט רעד ןרָאװעג רָאלק רימ רַאפ זיא'ס .ןגיוא סע'שטיוועקניס ןיא

 "נָא ךיז ןבָאה ןטנַאקיזומ עשידיא רענדָארג עכעלטע יד .דיא-"תיפי-המ, ַא

 .רעייפ ןופ יו ,קערַאמ ,עסָאנעג-סנביולג רעזנוא ןופ ןטיה וצ ןביוהעג

 רעד ןיא םענייא ןדעי ןופ רעירפ ןייטשפיוא טזומעג טָאה קעשַאטס

 סופ"וצ רע זיא ,ןטכילפ עקסטַאדלָאס ענעגייא ענייז טגרָאזרַאפ ,עמרַאזַאק

 טסערּפעג ןוא טקיניירעג : ריטרַאװק סע'שטיוועקניס וצ טלעוו-יינ זיב קעװַא

 ,ךיש סעישונַאי ןוא סיַאדנַאװ ,ענייז ?טעטסישטעג; ,םרָאפינוא סע'שטיוועקניס

 -שזָאמלעװ, יד ןעוו ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה טעברַא ןייז .ץלָאה טקַאהעגנָא

 וצ ןעװעג טלָאװ ייװ) ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה ַאדנַאװ "ינַאּפ ענ

 רישעג סָאד ןשַאװעצ טָאה רע .(ףיוא ,הלילח ,יז טקעװ רע ןעוו ,ןקעשַאטס

 -ַאב ַא ןשַאװעצ ,עגָאלדָאּפ יד ןשַאוועג ,בוטש יד טמיורעגפיוא ,ןטכענ ןופ

 טשרע -- ןשונַאי טימ ןעמונרַאפ ךיז ,ןוויוא םעד טצייהעגנייא ,שעוװ עייל

 סעיצקעל ענייז ןצעזרָאפ .סעמרַאזַאק יד וצ ןעגנַאגעגקירוצ רע זיא .ךָאנרעד

 | | - ,רעקיוּפ סלַא ןטכילפ ןוא
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 סעקַאיניס עיולב יד ,ןקעשַאטס ףיוא תונמחר רערעטיב ַא ןעוועג זיא'ס

 -נײרַא טָאה רע סָאװ ּפעלק יד ןופ תודע ןעוועג ןענייז ,רעּפרעק ןייז ףיוא

 טשינ סעּפע ייז זיא'ס ןעוו ,שרוי רעייז ןופ ןוא םיצירּפ ענייז ןופ טּפַאכעג

 םיא געלפ ךיא ןעוו .ביל רַאפ ןעמונעגנָא ץלַא טָאה קעשַאטס ,ןעגנַאגרעֶד

 | | : ןָאט גערפ ַא

 טסיב !ץרַאװש ױזַא סָאװרַאפ ? גיוא ןייד טימ זיא סָאװ ,קעשַאטס --

 ? טרימשעגסיוא

 -סױרַא ןוא טקוקעגמורַא קעשַאטס ךיז טָאה ןגיוא ענעקָארשרעד טימ

 | .:טלמַאטשעג

 ,..ץינ-ינ-ינ ...(םייח) םעיַאהדַאהדַאה ...ץינ ...ינ ..,ינ --

 יקסדוסליפ ףעזוי

 ,ענדָארג ןייק טיזיוו ַא טימ טמוק יקסדוסליּפ לַארענעג : 1919 ,ינוי רעט2; |
 טבייר ןעמ :סעמרַאזַאק ערעזנוא ןיא ךיז טלמוט'ס טָאטש ןיא ךיז טלמוט'ס

 ןפרַאד רימ .רעהפיוא ןָא ןריטעּפער רימ :ןטנעמורטסניא יד טרעייש ןעמ ןוא

 סָאװ ,טעקנַאב םענעביוהעג םעד ףיוא ךיוא ןוא דַארַאּפ םעד ףיוא ןליּפש

 ,טסַאג םעד דובכל טרישזנַארַא טַארטסיגַאמ רעד

 וצ רעדָא ,רימ וצ סיוא רע טזָאל סעכ ןייז .זעוורענ זיא שטיוועקניס

 דַארַאּפ רעד זַא ,ךיז טכיר שטיוועקניס ,קעשַאטס :ייווצ רעמונ ןברק .ןייז
 גנורעכעה ַא ןעגנערב רעכיז םיא טעוו ןיקסדוסליּפ רַאפ טעקנַאב םעד טַימ

 -ליּפ ןַאּפ לָאז :זנוא טימ ןזײװַאב וצ ךיז ןבעל ןיא טייג םיא .גנַאר ןייז ןיא

 טידערק רעצנַאג רעד טמוק סע ןעמעוו ןסיוו רע טעװ ,ןרעה ןוא ןעז יקסדוס

 ,רעטסעקרָא ןקיסַאלק-טשרע ַאזַא ןלעטשפיונוצ ןרַאפ

 "גענייש ,עקידנעשטשילב ,ןטנעמורטסניא עיינ עשרַאװ ןופ ןָא ןעמוק סע

 םענרַאשזָאּפ םעד וצ קירוצ רימ ןביג ןטנעמורטסניא עטגרָאבעג יד .עקיד
 טנַאװעג עצרַאװש סָאד .ןעמרָאפינוא עיינ טימ סיוא זנוא טצוּפ ןעמ .רעטסעקרָא
 ,הרוחס-ריּפַאּפ ַא ןופ טכַאמעג זיא'ס ;טנווייל ןופ רעדָא לָאװ ןופ טשינ זיא
 טשינ גנַאל ךיז טעוו'ס .גנודניפרעד עיינ ַא -- םעדעפ טימ טבעוועגכרוד
 ..."םינותחת, יד ןופ ןלַאפסױרַא עלַא רימ ןלעוװ גָאט םענייש ַא ןיא ,ןטלַאה

 סע'שטיוועקניס רעטנוא ןריציטקַארּפ ןטימ קיטרַאפ ןרעוו רימ רָאנ :יוװ - !
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 ,זנוא טריטשומ רע .יקסווָאנַאכָאק עדנַאמָאק יד רעביא דלַאב טמענ ,ןָאטַאב

 עטכייל יד ןופ טשינ זיא ןליּפש ןוא ןרישרַאמ .,םעטָא ןָא ןביילב רימ זיב

 ןָא ,םטיר ןָא טקַאנק רע .תורצ עטנערבעג ךיא בָאה ןקעשַאטס ןופ .ןכַאז

 : טיוה יד רימ ףיוא טרעטיצ סע .טָארט ןופ רעטנורַא ןעמעלַא טריפ רע .טקַאט

 "שדַאיליפעד, רעד ייב טרעצנָאק ןבלעז םעד קעשַאטס טגנַאלרעד רעמָאט

 ךיז ךיא געמ -- עטיווס ןייז ןוא יקסדוסליּפ לַארענעג ןופ טרַאװנגעק ןיא

 .ןבעל ןטימ ןענעגעזעג

 גייצנירג טימ ,ןענָאפ עשיליוּפ טימ טרירָאקעד זיא טָאטש עצנַאג יד

 "-רַאפ ןענייז ןרַאוטָארט יד ףיוא .טסַאג םעד ןופ ןטערטרַָאּפ עסיורג טימ ןוא

 ,ןיקסדוסליּפ ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ ךיז ןּפוטש ייז ,ןשטנעמ רעטנזיוט טלמַאז

 ַא ןיא ןשונַאי ןייז טעיָארטסעגסױא שטיוועקניס טָאה דַארַאּפ םעד וצ

 טרישרַאמ שונַאי .טיינעג סָאמ ןייז ףיוא לעיצעּפס ,םרָאפינוא ןשירעטילימ

 טימ .תחנ טּפעש שטיוועקניס ,רעטסעקרָא םעד ןופ ןָא-ןביוא ןטַאט ןבעל

 טקוק :םזיטָאירטַאּפ ןשילױוּפ ןייז ןענָאטַאב וצ טניימעג רע טָאה וטפיוא ןייז

 ,ןלױּפ רַאפ רעפמעק ַא יװ לדניז ןיימ סנטייצַאב ןייא ךערב ךיא ,ןקַאילָאּפ

 ,גהנמ ןטױל ,ץלַאז ןוא טיורב טימ טסַאג םעד ןעמענוצפיוא דובכ רעד

 ,שטיװעלַאּפ לַארענעג וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא

 "עג ךיז טָאה רע :טכַאמעג עילַאק טשינ דַארַאּפ םעד טָאה קעשַאטס

 ,טנעדיצניא ןַא ןעמוקעגרָאפ ָאי זיא דַארַאּפ םעד ייב ,ץעידָאלָאמ ַא יו ןטלַאה

 ;סָאװ טָא טָאה טריסַאּפ .ץנעווקעסנָאק ןשיגַארט ַא וצ טריפרעד טָאה סָאװ

 -ָאבַאנ; יד זַא ,גָאזנָא ןַא ,ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה לָאיטשָאק ןיא ןקָאלג יד

 ערעייז ןעמענ ייז ,סױרַא ןעמוק ןטַאדלָאס יד .טקידנערַאפ זיא ?ָאװטסנעשז

 -ץַאלּפ ןופ גנעל רעד ךרוד טלעטשעגפיונוצ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןסקיב

 -לָאס יד .רעטסיולק ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ טייצ רעד ךרוד דַארַאּפ

 רעד .טנרָאפ ןופ ןרעציפָא יד ןוא ןעייר עגנַאל ןיא סיוא ךיז ןלעטש ןטַאד

 טמוק לַארענעג רעד זַא ,ןמיס ַא *! שטשָאנשטַאב; :יירשעג ַא טוט רידנַאמָאק

 ןוא ןסקיב ערעייז טימ ןריטולַאס ןטַאדלָאס יד .,לָאיטשָאק ןופ סױרַא ןיוש

 ַאקסלָאּפ עשטשעיק : ףיוא ןליּפש רימ .ןדרעוװש עזיולב יד טימ ןרעציפָא יד

 *! ַאלעיניגז עינ

 םעד *יװיַאז-יווק סיוא ךיז ןלעטש עטיווס ןייז טימ יקסדוסליּפ לַארענעג

 ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא ןיב ךיא לייוו ,טלוב ץלַא עז ךיא ,רעטסעקרָא
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 ייב ;סיוארָאפ ןענַאבַארַאב יד ןעייג ,רעגייטש ןשיסור ןפיוא) רעטסעקרָא

 .(ןטימניא ייז ןענייז ,רעדנעלגנע ןוא רענַאקירעמַא ,ןשטייד יד

 סיױא ךיז ןלעטש ןטַאדלָאס יד :םעד ןופ טײטשַאב *עדַאיליפעד, ַא

 טימ רעגערט-ןענָאפ יד ןרישרַאמ סיוארָאפ .טיירב רעד ןיא קיצנַאװצ וצ

 טימ ןרעציפָא עקיגנַאר-ךיוה יד --- יז רעטניה .ןטייז עדייב ןופ ךַאװ-ןרע ןַא

 ןריליפעד שרַאמ םענדַארַאּפ ַא ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא .ןדרעווש עטזױלבטנַא

 ייברַאפ ןעגנולײטּפָא עשירעטילימ עלַא ,טָארט ןפייטש ןלעיצעפס ַא טימ ,ךרוד

 ,טולַאס רעייז ףיוא טמענ טסַאג-ןרע רעד ןוא טיילרעטילימ ענעביוהעג יד

 רעקידנעקנַאלב ןייז טימ רעטשרע רעד ןענַאטשעג זיא סָאװ ,רעציפָא רעד

 .טנעקעג בָאה ךיא ןעמעוו טנַאנעטױל-רעביוא ןַא ןעוועג דָארג זיא ,דרעווש

 -מעז טנַאנעטױל .םיא ךָאנ טעינכעּפעג ןבָאה סעקנעינַאּפ יד .גנוי רענייש ַא

 ,ןסייהעג רע טָאה יקסנַאיל

 ןּפַאלק רימ ןוא סעקישטשנַאבַארַאב זנוא וצ ןכייצ ַא טיג שטיוועקניס

 עקידנרישרַאמ יד ידכ ,סעיצַאירַאװ ענעדיישרַאפ ָאּפמעט-שרַאמ ןיא סיוא

 ןטימ רענייא יװ עלַא ןריליפעד ןבױהנָא ןוא טקַאט םעד ןּפַאכפיוא ןלָאז

 ,סופ ןקניל

 "וו! שרַאמ; :עדנַאמָאק יד ךיז טרעה סע

 רימ :סעקשטנעה עסייו ןיא טנעה יד טימ ךַאמ ַא טיג שטיוועקניס

 .שרַאמ-*עדַאיליפעד, םעד ףיוא ןליּפש

 רע .יקסנַאילמעז טנַאנעטיױל-רעביוא טרישרַאמ טנעמיגער ןייז ןופ סיוארָאפ

 טריליפעד רע .ןקוק וצ םיא ףיוא תויח ַא זיא'ס ,טנַאגעלע ,ץלָאטש טרישרַאמ

 דרעװש רעזיולב רעד טימ טריטולַאס ,טיילרעטילימ ענעביוהעג יד ייברַאפ

 טרישרַאמ טנעמיגער סייקסנַאילמעז : ךָארב ןייז טשינ ךעבענ טליפ רע ןוא

 טרישרַאמ סָאװ רעקיצנייא רעד רעבָא ,סופ ןקניל ןטימ טקערָאק עקַאט

 ...יקסנַאילמעז טנַאנעטױל :ןײלַא רע זיא --- סופ ןטכער ןטימ ,ךוּפיהל

 זנוא טָאה ,ןיקסדוסליּפ דובכל טעקנַאב םעד ףיוא ,טנוװָא ןבלעז םעד

 ןסָאשרעד ךיז טָאה יקסנַאילמעז טנַאנעטױל-רעביױא זַא ,סעיינ יד טכיירגרעד

 ,טיוט םוצ

 רעד וצ קיזומ טימ טיײילגַאב םיא רימ ןבָאה רעטעּפש געט יירד טימ

 -רעיורט ס'נעּפָאש; טליּפשעג ןבָאה רימ ,יקסמילַאזורעי ףיוא *עשטשיבטַאלק;

 עיסעצָארּפ-היוול יד ןעוו ןרערט ןסָאגרַאפ טָאה עקנעינַאּפ ןייא טשינ ,*שרַאמ
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 ןָאמרעד'כ .ץרַאה סָאד טמעלקעג ךיוא טָאה רימ .טרישרַאמייברַאפ טָאה

 : | :לַאפ ַא ךיז

 ןיב'כ .סַאג ענרָאבָאס ףיוא ןטנעמיד רבח ןיימ טימ טריצַאּפש בָאה'כ

 יװ טקרעמַאב טשינ בָאה ךיא זַא ,סעומש רעזנוא ןיא ןָאטרַאפ ױזַא ןעוועג

 בָאה ךיא ןעוו .טמערָאעג עמַאד ַא טימ טנַאנעטױל ַא ייברַאפ רימ טייג סע

 ןוא סא יירד ַא ןבעגעג ךיז ךיא בָאה *!שזעינלָאשז ,יעה; :טרעהרעד

 ,ןלַאפעגנייא רימ זיא ץרַאה סָאד

 טגערפ -- ? רעציפָא ןַא ןריטולַאס וצ רעווש ריד זיא'ס ? עשזיסָאװ --

 ,לכיימש ַא טימ רע

 ןשירעטילַימ ןטכע ןַא טימ דבכמ םיא ןיביכ ןוא ףייטש סיוא ךיז יצ ךיא

 רעכיז טעוװ רע .קיטַאלג ןיײיגּפָא טשינ רימ טעוו'ס זַא ,קידנטכַארט ,טולַאס

 יװ .בָאג ַא ןבעג ןיוש רימ רע טעװ ,עמַאד ןייז רַאפ ןענייפסיוא ךיז ןלעוו

 ,טולַאס ןיימ ףיוא טרעפטנעעגּפָא טָאה רע ןעוו ,ןרָאװעג ךיא ןיב טשַאררעביא

 יו ךיילג ,טריצַאּפשקעװַא ךיז ןוא ,טכַאלעגטימ טָאה עמַאד יד ,טכַאלעצ ךיז

 סָאװ ,יקסנַאילמעז רעבלעז רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעשעג טשינרָאג טלָאוװס

 ?ןעמענ ןבעל סָאד ךיז טײקשירַאנ ַאזַא נילוצ ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב זיא

 ןקעשַאטס וצ ךיא גָאז -- ןעוועג טַאי רעליואוו ַא ! ץלָאטש רעשילױּפ רעטסוּפ

 .ךעבענ תונמחר ַא -- *ןָארָאכָאּפ, ןייז וצ קידנרישרַאמ

 -רעייפ יד רָאה ַא ףיוא טרענימעג טשינ טָאה שינעעשעג עשיגַארט יד

 םעד ןיא ,יקסדוסליפ ףעזי ףעש-הכולמ םעד דובכל טעקנַאב ןופ טייקכעל
 ןסיורג םעד ףיוא ןסיורד ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ .(סָאלש) "קָאמַאז, ןטלַא

 טנפעעצ טָאה'מ .לַאז םעד ןופ טיירב עצנַאג יד ןעמונרַאפ טָאה סָאװ ,ןָאקלַאב
 ,סױרַא לַאז ןופ טרעהעג ןוא ןעזעג זנוא ןעמ טָאה ,ןריט ענרעזעלג יד

 סעיזַאטנַאפ ;סירוּפָאּפ ! ,סערויטרעװָא טליּפשעג רימ ןבָאה ןסע םייב

 -רָאק רעד טכַאמעג טָאה לַאפייב סיורג .ןרעמונ-טרעצנָאק ענרעדָאמ ךיוא יו

 ,עקרוזַאמ-עקלָאּפ ַא טליּפשעג טָאה רע .ָאלָאס ןייז טימ שטיוועקצימ טסיטענ

 -מָאק רעטריצילּפמָאק רעד רַאפ קינכעט עקיטיונ יד טגָאמרַאפ טָאה רע

 .עיציזָאּפ

 רָאנ טָאה רע יוװ ױזַא ,שטיוועקניס טריגיריד טָאה לייט-טרעצנָאק םעד

 וצ ןוא ןטנעמילּפמָאק טימ ןקיטעז וצ ךיז לַאז ןיא ןײרַא רע זיא ,טקידנעעג

 ,יקסווָאנַאכָאק טריפעגנָא טָאה קיזומיץנַאט רעד טימ ...הסוכ ַא ןכַאמ

 עכלעוו ףיוא ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא יד ףיֹוא יו טקנוּפ ,לַאב םעד ףיוא = |
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 "ייוצ עשיליוּפ סָאד טנײשעגסױרַא טָאה ,ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס

 "עשּפ , ,*ַאנַאּפ עשָארּפ, : ןופ טייקכעלרינַאמ-ךעלריצ .עשלַאפ יד ,טייקיד'מינּפ

 -ךיוה רעד ,"ינשזָאמלעיווװ ָאנסַאי, ,יָאזדרַאב עיוקנעשזדא ,"ינַאּפ םעשַארּפ

 -רַאפ-טשינ סָאד ןגרָאברַאפ טָאה םזירענַאמ רעסיז-ץירקַאל ,רעקידנעגניז

 רעסַאװ לפעל ַא ןיא םענעי ןעקנירטרעד ןלעװ סָאד ,האנש-האנק יד ,יירעניג

 ןירַא םינּפ ןיא ייברעד ןעלכיימש ןוא *עינַאװָאנַאשא רעכעלנעזרעּפ בילוצ

 ...קידלוש המשנ יד טָאג יו

 "נָא טָאה גנומענרעטנוא רעשירעטילימ רעכעלטפַאשלעזעג רעדעי טימ

 ןייז ןָא .רעטסיימ-עינָאמערעצ :לטיט ןטימ רעציפָא רעטמיטשַאב ַא טריפעג

 -- ןליּפש רע טסייה .ןָאט ריר ַא ךיז טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה גנומיטשוצ

 יד טיג ןיילַא רע זיב טשינ ןעמ רָאט ץנַאט ַא ןקידנערַאפ וצ .ןעמ טליּפש

 | | וי ,ןרעהוצפיוא עדנַאמָאק

 ,רעמ ךָאנ ןוא טייצ העש ַא ףיוא ןגיוצרַאפ ךיז טָאה עקרוזַאמ-עקלָאּפ ַא

 ץנַאט ןטימניא קעװַא זיא רעטסיימ-עינָאמערעצ רעד זַא ,טריסַאּפ ךיוא טָאה'ס

 זיא רעטסעקרָא רעד ...ןליקוצּפָא ךיז ואווץעגרע ןירעטיילגַאב ַא טימ

 ןוא ןליּפש טזומעג ןעמ טָאה ...ןעניז ןיא ןַאד ןגעלעג טשינ רעכיז םיא

 ,ןרעהוצפיוא ןלעפַאב ןוא ןעמוקוצקירוצ טנָאמרעד ךיז טָאה רע זיב ןליּפש

 טָאה טולב ןוא טליּפשעג ןבָאה ןטנעמורטסניאיזָאלב יד ףיוא ןטנַאקיזומ יד
 יו ןעוועג ןענייז טנעה עניימ ,ןּפיל ערעייז ףיוא סרעכנעּפ יד ןופ טפירטעג
 וצ קיטכיוו רעייז ןענייז ןטנעמורטסניא-גָאלש .עקלוצנַאט ַאזַא ךָאנ טמיילעג
 | ,קיזומ-ץנַאט

 טָאה חיר רעד .םיריזח יד יו ןסערפעג ,טעקָאילשזעג ןעמ טָאה לָאז ןיא

 יד ןופ ןענורעג ייז זיא "ענילס, יד שזַא ,ןטנַאקיװמ יד וצ ןגָארטעג ךיז

 רעקיזומ יד זַא טנָאמרעד עמַאד ערעטלע ןַא ךיז טָאה ןעוו-טינ-ןעוו .רעליימ
 ךָאנ ןבָאה רימ ןוא טכַאנ עבלַאה דלַאב ןיוש זיא'ס זַא ; ןשטנעמ ךיוא ןענייז
 -רעטוּפ ַא טימ ןעוועג דבכמ זנוא ןעמ טָאה .וליפַא ןּפיל יד טצענַאב טשינ

 .טיטעּפַא םעד טציירעצ רעמ ךָאנ טָאה סָאװ ,ץענעג ַא יו סיורג ,לטיורב

 ןסיורג ַא ןָאטעגנָא ,קעשַאטס רעדָא ,ךיא בָאה ןעגנומענרעטנוא יד וצ

 ךָאנ רענטרעג רעדָא רעדעס עטנעָאנ יד ןיא טע'בנג'עגניירַא ךיז ,לעניש

 "נָא ;סעקרעגוא ,ןעמיולפ ,סענרַאב ,לּפע ןסירעגנָא ,גייצנירג רעדָא טכורפ

 ןופ סענעשעק עטיירב יד ןיא ןוא עקשַאבור רעד ןיא םעזוב ןלופ ַא טּפוטשעג

 םעד ןופ קלח ַא טנַאקיזומ ןדעי טלייטעגנייא רימ ןבָאה ןעמוקעגקירוצ .לעניש
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 "עלק ןופ ןזיוה ענעסירעצ טימ ןעמוקעגקירוצ לָאמטּפָא ןענייז רימ ,"ביור;

 םעד ןופ טנוה ןזייב ַא ןופ ןוא רעמייב יד ףיוא ,סענַאקרַאּפ יד רעביא ןרעט

 ,דָאס ס'יעריכרַא

 רעד :ךַאז ןייא טימ טשַאררעביא זנוא טָאה טעקנַאב-יקסדוסליּפ רעד

 ַא ןליּפש ןטימ ןיא טלעטשענּפָא זנוא לָאמַאטימ טָאה רעטסיימ-עינַאמערעצ

 ןופ ןָאטעג ביוה ַא עלַא ךיז ןבָאה רימ *! שטשָאנשטַאב, : ןָאטעג עװעדנַאמָאק

 .ןריט ענרעזעלג יד וצ ןגיוא יד טימ ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא רעצעלּפ יד

 ןופ ןכייצ םוש ןייק ןָא ,םרָאפינוא ןצרַאװש .;ןטושּפ ַא ןיא ןָאטעגנָא

 לַארענעג ףעשי-הכולמ רעד ןזיװַאב ךיז טָאה ,טסורב רעד ףיוא ןלַאדעמ

 ,יקסדוסליּפ ףעזוי

 טָאה לַארענעג רעד .טרעווילגרַאפ יו ןייטש ןבילבעג עלַא ןענייז רימ

 ןופ טנַאװ יד טקירדעג ,ןליּפש רעזנוא רַאפ טקנַאדַאב קרַאטש רעייז זנוא

 :ןעמעלַא זנוא וצ טעדנעװעג ךיז טָאה ןוא יקסוװָאנַאכָאק טנַאשזרעס-רעביוא

 !ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןיא ,ןטנַאקיזומ ,ךייא סע טייג יו --

 :ןָאסינוא ןיא לוק ַא ףיוא טרעפטנעעגּפָא רימ ןבָאה רענייא יו עלַא

 !טלעװ יד יװ ליואוו זנוא זיא'ס !לַארענעג רעה ,טוג זנוא זיא'ס ---

 ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ...!ןדיא עלַא ןוא רימ ...!ןעוועג טוג רימ זיא יַא

 -טעברַא ערעייז ןופ תוכאלמ-ילעב עשידיא יד ןּפוטשוצסױרַא ןביױהעגנָא

 ןיימ זיא ,יַא -- סעקילַאק עשילױּפ ןעמונרַאפ ןבָאה סעלעטש ערעייז ,רעצעלּפ

 !םייה רעד ןיא ןעמוקעג ץינוצ קָאיַאּפ רעשירעטילימ

 טָאה -- טעװעטלַאשעג ןוא טעװעטַאבעלַאבעג גונעג ןיוש ןבָאה ןדיא ---

 !קַאילָאּפ םעד רַאפ זיא ןלױּפ עטיירפַאב סָאד --- ,יירפ ןוא קנַארפ טריטיגַא ןעמ

 תועידי רענדָארג

 ,ןיװדַאשזד לַארענעג ןוא וַאטנעגרָאמ רָאטַאנעס :1919 ,ילוי רעט8

 -גיא ןגעוו ענדָארג ןכוזַאב ,עיסימָאק-סגנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןופ שארב

 -נייא טשינ ץלַא ךָאנ ךיז ןעק טלעוו יד .םינינע עשיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנרעט

 ? ענדָארג ןעגנַאלַאב לָאז ןעמעוו וצ :"הקולח; רעד טימ ןלייט

 זיא רימ סָאװ .טעקנַאב ַא טסעג ענעביוהעג יד רַאפ טרישזנַארַא ןעמ

 ,רעדניליצ רעכיוה רעד זיא ,טיזיוו ןקיזָאד םעד ןופ ןורכז ןיא ןבילברַאפ
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 ,שימָאק ןעזעגסיוא רימ טָאה'ס ,ּפָאק ןפיוא ןגָארטעג טָאה וַאטנעגרָאמ סָאװ

 ןגָארטעג ךיוא בוט-םוי ןוא תבש ןבָאה לוש רעסיורג רעד ןיא םיאבג יד לייוו

 טגָארט ,טגָאזעג ןעמ טָאה ,דיא ַא זיא וַאטנעגרָאמ אלימ .סרעדניליצ עכלעזַא

 ךיוא עיסימָאק רעד ןופ עקירעביא יד רעבָא ךָאד ןגָארט .רעדניליצ ַא רע

 ,..סרעדניליצ

 עיטַאּפמיס עסיורג ןייק .טליּפשעג ךיוא רימ ןבָאה טעקנַאב םעד ףיוא

 טשינ ענדָארג ןיא ןדיא יד ןבָאה ללכב עיסימָאק רענַאקירעמַא רעד וצ

 ,ןזיװעגסױרַא

 'טסנוק עשידיא' ןופ ןייארַאפ רעד; :טעדלעמ *גנוטייצ רענדָארג; יד

 .ןעוועג עיצוטיטסניא עכעלרעדנואוו ַא .דָאש ַא ."רעטנוא טייג

 :ןריסנָאנַא ייז .טכיל טימ יו סעקינשטַאד רענדָארג טכוז קינעקזורד

 םענייק רעבָא טגיל'ס ,"טריטנַארַאג זײּפש טימ ענַאװ ַא רַאפ קרַאמ טכַא;

 ןייק ןרָאפ לָאז עמַאמ יד זַא ,טלָאװעג טינ ןעד טלָאװ ךיא .ןעניז ןיא טשינ

 ףיוא יז ןבָאה סענַאװ יד ?םזיטַאמער ריא רַאפ סענַאװ ןעמענ קינעקזורד

 רעקיליב זיא'ס ?ענַאװ ַא קרַאמ טכַא .רעטניוװ ןצנַאג םעד ןטלַאהעג סיפ יד

 ,ןביולרעד טשינ ךיוא סָאד רעבָא ךיז ןעק'מ .טשרָאב יו

 רָאטקַאדער רעד ,ןַאהַאק בייא :"גנוטייצ רענדָארג, ןיא גנודלעמ ַא ךָאנ

 ןכוזפיוא לָאז'מ ךיז ןדנעװ עכלעוו ןדיא יד :טעדלעמ ,"סטרעוװרָאפ, ןופ

 ףיוא ,טייהרענעּפָא ווירב ערעייז ןקיש ןלָאז ,עקירעמַא ןיא םיבורק ערעייז

 ןעמ ןעוו וליפַא .קרָאי וינ ןיא *סטרעװרָאפ, ןופ עיצקַאדער רעד וצ ,שידיא

 "סטרעוורָאפ, רעד ןיוש טעוװ ,םיבורק יד ןופ ןסערדַא יד טימ רעכיז טשינ זיא

 ,"טיײהרַאוװע יד ןוא *גָאט; רעד ךיוא ןדלעמ עבלעז סָאד ,ווירב יד ןגרָאזַאב

 ןסַאג יד ןיא ןדיא ןּפַאכ ?סעקישטרעלַאה, יד זַא ,ןעמ טדער טָאטש ןיא

 טפרַאװ ןעמ .םיִנּפ קיטש ַא טימ דרעב יד ּפָא ייז ןדיינש ןטענָאיַאב טימ ןוא

 ו ,..!ןליוּפ --- הנידמ עיירפ ַא .ןענַאב עקידנפיול יד ןופ ןדיא

 יד ןופ רעטָאפ רעד) װעשַאילע לדנעמ :1919 ,רעבמעטּפעס רעט2
 -נַאב ייווצ .טעדרָאמרעד ןרעוו רָאטנַאק לקצַאכ ןוא (ןרָאטקורטסניא-"יבכמ;
 ןוא רעמינּפ יד ףיוא סעקסַאמ עצרַאװש ןגָארט ייז ,ןײרַא ךיז ןסייר ןטיד
 יז ייב וצ ןעמענ ייז ,(ךיוה רעד ןיא טנעה) *! ךרעיוו יקור, סיוא ןעיירש
 .ה זיא דרָאמ םעד וצ היאר-דע ןַא .טיוט ףיוא ייז ןסישרעד ןוא טלעג סָאד
 ,רעטסנעפ ןכרוד קידנעגנירּפשסױרַא טעװעטַארעג ךיז טָאה רע :םַאטס
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 "עגסױרַא ןוא ריט ַא ןכָארבעגפױא ןעמ טָאה לוש רעסיורג רעד ןיא

 ...םיתילט 38 ךיוא ןלעפ'ס .םיצפח עלופטרעוו טע'בנג

 -פיוא רעלעיציפָא רעד טרעוו רעטַאעט-טָאטש ןופ שזורטס רעד רימיזַאק

 רַאפ רעטַאעט סָאד ןגירק וצ רעוש טרעװ סע .עקשיש עצנַאג ַא :רעעז

 -ַאבַאז עשיליוּפ טימ ןעמונרַאפ :זיא ץורית רעד .,ןעגנולעטשרָאפ עשידיא

 "להקה-דעוק רעד ןיוש זומ ,גנולעטשרָאּפ עשידיא ַא ןליּפש ןעמ ליוװ ."סעוו

 י .ןרינעוורעטניא

 -עט ןכרוד עבילג :ןטנַאלַאט עלַאקָאל טימ ףיוא טריפ גנילירט לכימ

 -סעקרָא ןַא ,20 ןופ רָאכ ַא :ןענָאטַאב ןסנָאנַא יד ,*שַאמ-שימ, ןוא *ןָאפעל

 -טימ שינעבױלרעד ַא ןגירק רעקיזומ ערעזנוא ןופ עכעלטע) 16 ןופ רעט

 | ,ןליּפשוצ

 ,"רענליווק יד ןָא ,ןײלַא ןעמוק ַארזַא רעדנַאסקעלַא ןוא תימלע ַאינָאס

 ןייבשריה ןופ *עמשטערק .עטסוּפ, :ןליּפש ייז ,רעליּפשיוש עּפורט ַא טימ

 עקנַארק סָאד, רָאפ ךיוא טנעייל תימלע .װעשַאביצרַא ןופ "טכוזרעפייא; ןוא

 ןיא ןץיקסװעשיצרַא ייב טפיוקרַאפ ןרעװ ןטעליב יד .ץרּפ ןופ ?עלעגניא

 -ךוב ןיא ןיקסרעביא ייב טשינ) 23 יקסנַאקינימָאד ףיוא טפעשעג-ריּפַאּפ

 יי | .(טפעשעג

 -יד ."עביל ענעסױטשרַאפא טימ ןרילָארטסַאג ןַאמרעדיײז ןוא רענרעל

 ,טריסנָאנַא טשינ ןענייז רעליּפשיוש יד ןופ ןעמענ יד ,קישטלעבול :עיצקער

 "עש עטעשזדנָאלברַאפ סָאד, :טליּפש ץעײנַאּפמָאק אבַא ןופ עּפורט יד

 -ךלָאג םהרבַא ןוא *רענָאילימ רעניילק רעד, ,"טַאדלָאס על'הכלמ; ,"עלעפ

 רעטכעט יד ,ץעײנַאּפמָאק :לַאנָאסרעּפ םעד ןיא ,*ענכַאי עבָאב יד, ס'נעדַאפ

 יד) שטיוװָאניבַאר ןוא ווָאקַאילָאּפ --- סמעדייא יד ,ַאװָאסירָאב ןוא ַאלענַא --

 טימ טליּפש יז ןוא ווָאלָאקָאס .נ וצ טַאריײהרַאפ זיא ,ַאנינינ ,רעטכָאט עטירד

 ,טריסנָאנַא טשינ ןענייז עּפורט רעד ןופ ןעמענ עקירעביא יד .(םיא

 (ןעלדיפ-טסברעה) *יקפירקס ינעיסָאא ןליּפש ימענ ןוא ווָאגעינס ,ל

 ,טריסנָאנַא טשינ עּפורט יד .ַאוועשטיגרוס ןופ
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 עשידיא עכעלטע יד טרפב .רעגנע ןוא רעגנע טרעוו ,ןטנַאקיזומ ,זנוא

 ךלוש רעזנוא ןעוועג טלָאװ'ס יװ ;זנוא ףיוא ךיז טזָאלב קערַאמ ....רעקיזומ
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 רעטכייל ןעוועג םיא טלָאװ זנוא ןָא זַא ,טקנעד רע ...דיא ַא זיא רע סָאװ

 ...ןקַאילָאּפ יד ןשיװצ ןרילרַאפ וצ ךיז

 ןשירעטילימ ןייז שונַאי רעניילק רעד טָאה דַארַאּפ ס'יקסדוסליּפ טניז

 ןיא ּפעק ערעזנוא ףיוא רדסכ טגיל רע .ןָאטעגסױא טשינ רעמ םרָאפינוא

 רענידַאב סלַא ןטכילפ ענייז ןופ םוא ךיז טרעק קעשַאטס ןעוו .עמרַאזַאק רעד

 לגניא רעד .שונַאי ךָאנ םיא ךיז טּפעלש ,םייה רעד ןיא ןשטיוועקניס ייב

 ןטַאט ןייז ןלייצרעד טעװ רע זַא ,רדסכ טעשַארטס רע :ןרָאי יד טייגרעד

 | ,קינװָאקלָאּפ םעד

 ףיוא טרעטיברַאפ רעייז זיא רע .ן'רוכיש ןייא ןיא טלַאה שטיוועקניס

 סָאד .םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה גנַאר ןיא גנורעכעה ןייז ןופ .ןעמעלַא

 געט ייברַאפ ןעייג סע .זנוא וצ רעשיטסידַאס ןוא רעמַאזיורג םיא טכַאמ
 טיג לָאמַאטימ רעבָא !היחמ ַא --- ןגיוא יד רַאפ ןָא טשינ םיא טעז'מ סָאװ
 ןטימ ןיא ,טכַאנ רעד ןטימניא אקווד ןוא --- רוכיש-טיוט עװַאי ַא ךיז רע
 יז עטשָאנשטַאב; : עדנַאמָאק ַא עמרַאזַאק רעד רעביא ךיז טגָארט ףָאלש ןטסעב
 -נוא קינװָאקלָאּפ ן'רוכיש םעד םינּפ-לבקמ רעציּפָא-?ענרושזעדא רעד זיא סָאד
 ; סערַאנ יד ןופ רעטנורַא ךיז ןעמ טּפַאכ קידעבעל טשינ ןוא טוט טשינ .ןרעז

 רעשירעטילימ רעפייטש ןיא סיוא ךיז ןעמ טלעטש סעקטַאג עליוה יד ןיא

 ...לקַאטקעּפס ןקיטכַאנ-ןטימ םעד ףיוא טרַאוװ'מ ןוא גנוטלַאה

 לא
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 ןגעוו ;םזיטָאירטַאּפ ןגעו "עיצקעלא ַא זנוא רַאפ טלַאה שטיוועקניס
 "עג ןבָאה ןדיא סָאװ טָאלּפמָאק םעד ןגעוו : עירָאטסיה רעכײררָאלג ס'נלױּפ
 -יִא; עשילױּפ עטײרפַאב רעזנוא ןטכינרַאפ וצ סעקיװעשלָאב יד טימ טכַאמ
 "ומש יד טימ טלדיז רע ,ליומ ןייז ןופ ךיז טסיג לבעווש ןוא ךעּפ .?ַאנזישט

 : ןקורדסיוא עטסשיּפַארגָאנרָאּפ עטסקיצ

 !ןרידנומ עשילױּפ יד ןגָארט וצ טרעװ טשינ טייז ריא ...ריא --
 ריא ?ריא טייז סָאװ ןוא !ןטַאדלָאס ןייז ףרַאד'מ -- רעקיזומש-רעקיזומ
 ...!ָאנוואוג ,..טייז

 עכעלגעט יד ןעגנעה עמרַאזַאק רעד ןיא טנעװ יד ןופ רענייא ףיוא
 רעד ןטימ ןיא ןעגנונעדרָארַאפ יד זנוא רַאפ ןענעייל וצ .,ןעגנונעדרָארַאפ
 ,ןקעשַאטס יװ ןרעדנַא ןייק טשינ וצ רע טלייט ,טכַאנ
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 וצ ךיז טעשטומ ,סייוש ןטלַאק ַא טימ ןסָאגעגּפָא ,ךעבענ ,קעשַאטס

 -ענש) !יעזדנערּפ !יעזדנערּפ :רעטנוא םיא טביירט שטיוועקניס ,ןענעייל

 -לָאס ַא ןייז וצ ױזַא יו ,גנוי-רזממ ,ןענרעל ךיד לעװ ךיא (רעלענש ,רעל

 | *! טַאד

 ןיא ןסעגעגפיוא ןייצ ערעייז ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס עכעלטע יד

 טשינ רעבָא טגָאװ'מ .עדנַאש ןוא סעכ רַאפ ןייצ יד טימ ןצירק ,ענישטַאדלָאס

 עכיױוה רָאג יד ןיא ,רימ ןסייוו ,עיצקעטָארּפ טָאה רע .ןגעקטנַא ןלעטש ךיז

 םיא לעוו'כ ,װערקַאשּפ; : ןייצ יד ןשיװצ ןעשטרוב ַא ךיז טרעה סע .רעטסנעפ

 -קעווַא ! ןגײלקעװַא --- (ביל רימ זיא טָאג יוװ) םַאכָאק ַאגָאב קַאי .,. ןגײלקעװַא

 י! וװערקַאשּפ --- טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןגייל

 קעװַא טלַאפ שטיוועקניס ןעוו ךיז טקידנע עיציזיווקניא עקיטכַאנייב יד

 רעביא ךיז טגָארטעצ ןעּפָארכ ןייז ןוא סערַאנ ערעזנוא ןופ רענייא ףיוא

 םייב ןָא םיא ןעמענ ןטנַאקיזומ רָאּפ ַא טימ יקסווָאנַאכָאק ,עמרַאזַאק רעד

 ,עירַאלעצנַאק רעד ןיא רעבירַא םיא טעקסַאט ןעמ ןוא סיפ יד ייב ןוא ּפָאק

 ךיז ןעמ טגייל טשרע ןַאד .םיא רַאפ לטעב ַא טיירגעגוצ ןיוש זיא סע ואוו

 .ייףָאלש ןייק רעמ טינ טמענ *עינעלװַאטסדערּפ; ַאזַא ךָאנ ,קירוצ

 רע טקנעדעג ,ףיוא ךיז טּפַאכ קינ'רוכיש רעד ןעוו ,גָאטיײב ןגרָאמ ףיוא

 רע זַא ,ןייז ךיוא ןעק'ס .טכַאנ רעד ךרוד טריסַאּפ םיא טימ טָאה'ס סָאװ טינ

 ןעמ ;גָאט וצ גָאט ןופ "רעבילק זנוא טרעװ רע .קידנסיוו-טשינ ךיז טכַאמ

 ,ןגייווש ןוא ןדייל רעבָא זומ
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 רדס רעטשרע רעד

 ,חס9פ רַאפ געט עכעלטע .גנילירפ זיא'

 בָאה'כ .טימעג סָאד טרעטנומ ןוא טמערַאװ ןוז יד

 -ַאק-ןרעציפָאק ןיא טליּפשעג ,ןפָאלש טעּפש טגיילעג ךיז

 טסולגעג טשינ ךיז טָאה'ס .טכַאניב טעּפש זיב ?ָאניס

 "יא ןיוש ךיא ןיב ,גָאטרַאפ ןעמוקקירוצ ןוא ןײגוצמײהַא

 רעגעלעג ןיימ ןופ ןביוהפיוא ךיז ליוו ךיא .עמרַאזַאק רעד ןיא ןפָאלשעגרעב

 ַא יװ םענייאניא רימ טימ ךיז טיירד עמרַאזַאק עצנַאג יד ,טשינ טייג'ס --

 ,לעסורַאק

 םעד ןופ בָאה'כ .טײקכַאװש ַאזַא ךימ טלַאפַאב'ס יװ געט עכעלטע ןיוש

 בָאה'כ .טכַארטעג ךיא בָאה ,אמתסמ ןגָאמ ןופ סעּפע .טכַאמעג טשינ ןזעוו ןייק

 טלדניווש טציא ,ןרָאװעג רעסעב רימ זיא ,לייאנציר עיצרָאּפ ַא ןעמונעגנייא

 ןייטשפיוא רעבָא ,ּפָאק ןיא טײקּפמעט ַא ליפ'כ ; ןגיוא יד רַאפ רעדיוו ןיוש רימ

 ךיז לקַאװ ךיא ,ערַאנ ןיימ ןופ רעטנורַא ךירק ,ןָא ךיז גנערטש ךיא .ןעמ זומ

 טעוו'ס ץלַא ךָאנ ןיימ'כ ,םורַא ךיז שַאװ ,ןָא ךיז וט ךיא .תורכיש ןופ יו

 ץיה ַא ,רעגרע ךָאנ רימ טרעו -- רעסעב טָאטשנָא רעבָא .ןייגרעביא רימ

 ,קעװַא לַאפ ךיא זַא ליפ'כ ןוא םינּפ ןיא רימ טגָאלש

 ,ןעמעלַא טימ טשינ סעּפע ןיב ךיא זַא ,*גָאט ןופ רעציפָא; םעד דלעמ ךיא

 ,לָאטיּפש-דלעפ ןיא ןייג וצ רימ ט'הצע ןוא ןָא ךימ טקוק רע

 ַא וצ ןָא טמוק'מ זיב .קשח ןייק טשינ ךיא בָאה קנַארק ךיז ןדלעמ וצ

 ,טלעוו רענעי ףיוא ןעמוקנָא רעכיג ןעמ ןעק ,טערַאזַאל-דלעפ ןיא רָאטקָאד

 ןיא קישטזַאקירּפ רענעזעוועג ַא בור סָאד) רעקידעמ ַא ףיוא טמענ טשרעוצ

 ס'רָאטקָאד םוצ טקיטכערַאב זיא'מ יצ ןלעטשטסעפ סע ףרַאד רע ,(קייטּפַא ןַא

 ךיא זַא ןדלעמ טשינ ךיז ליוו ךיא סָאװרַאפ הביס ַא ךָאנ ָאד זיא'ס .ןעמַאזקע

 ןופ ןעַײרד ןיא ןעיירד ךיז ןעק'מ :גנוניישרעד עטפָא ןַא זיא'ס .קנַארק ןיב

 יד םיצולּפ ןרעוו ,טסיטנעד רעדָא רָאטקָאד םוצ רעבָא ןעמ טמוק ,קיטייוו

 זיא'מ סָאװ שירַאנ ךיז טליפ'מ .טנַאה רעד טימ יװ ןעמונעגקעוַא ןקיטייוו

 ,טיזיוו ןרַאפ טלָאצַאב ךָאנ ןוא ּפָאק ַא רָאטקָאד םעד ןעיירד ןעמוקעג
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 טעדלעמ טַאדלָאס ַא ןעוו ,רעטסנרע ןַא רָאג ןינע רעד זיא רעטילימ ןיא

 רעד טמוקַאב ,טנוזעג רַאפ םיא טרעלקרעד רָאטקָאד רעד ןוא קנַארק ךיז

 טשינ ןעוו .קנַארק ךיז ןכַאמ רַאפ טסערַא געט יירד *טנעיצַאּפ רעטנַאנעגָאז;

 ןפיוא ןענופעג ירפ רעד ןיא ןדעי ךיז טלָאװ ,ךיז ןעמ ט'המכח ,ףָארטש יד

 ַא ןּפַאכנײרַא טלָאװעג טשינ טלָאװ רעוװ .קלָאּפ רעבלַאה ַא לטעצדןקנַארק

 !תוחוכ יד טרילרַאפ ןעמ עכלעוו ייב ןעגנוביא עכעלגעט יד ןופ ור גָאט

 םיוק ךיז ךיא ּפעלשרעד .ץשלח םוצ טונימ ַא ַא טרָאפ רעבָא רימ זיא'ס

 ןרעטניה רענייא טלעטשעגסיוא ןיוש ןעייטש ןטרָאד .לָאטיּפש-דלעֿפ םוצ

 "יחמ יד טשינ) ןטַאדלָאס עשידיא יד ןופ ,ןטנעיצַאּפ רעקילדנעצ ןרעדנַא

 טעדלעמ סָאװ טַאדלָאס ןשידיא ַא רַאפ זַא ןעמ טרעה קלָאּפ רעזנוא ןופ (ןטנַאק

 ןשילױּפ ַא וצ ןיירַא טלַאפ רע ןעוו רעטניזעג ןוא רעסעב ךס א זיא קנַארק ךיז

 יז לָאז'מ ןרעטיצ םיריױטקָאד עשידיא יד ,ןשידיא ַא וצ רעדייא רָאטקָאד

 ןטַאדלָאס עשידיא יד ןריגעליווירּפ יז זַא ןקיטכעדרַאפ טשינ ,םולשו-סח

 ןירַא ןעמ טלַאּפ ,ןטכילפ-רעטילימ ןופ ךיז ןעײרדוצסױרַא ייז ןפלעה ןוא

 טנוזעג טשינ זיא ןעמ זַא ןקיטעטשַאב טשינ רע טעוװ ,רָאטקָאד ןשידיא ַא וצ

 ....ןגיוא יד רַאפ *תומה-ךאלמ, םעד ןיוש טעז'מ זַא רעכיז זיא רע ןענַאװ זיב

 סָאװ רַאטינַאס ַא ,רעקידעמ ַא ףױא ךימ טמענ ,ייר ןיימ וצ טמוק'ס =!

 רימ טיג רע .לַאמרָאנ -- ץיה יד רימ טסעמ רע .תויח ןייז ןופ טשינ טסייוו

 דלַאב ךימ טעװ סָאד זַא רימ טרעכיזרַאפ רע ןוא ןעגנילשוצנייא עלויליּפ ַא

 :טכַארט ןוא רעסַאװ טימ קנירטרַאפ ,עלויליּפ יד ןייא םענ ךיא .ןעװעטַאר

 . | ? "םילוח-אפור, ןיימ ןייז רע טעװ רשפא

 רעקידעמ רעד ,טשינ רימ טמוק קנַארק ךיז ןכַאמ רַאפ ףָארטש ןייק

 קנערק יד 1 שינעלייא יד זיא סָאװ רָאנ --- רימ זיא סעּפע זַא טנעקרענָא טָאה
 -ָאקער רַאטינַאס רעד סָאװ טָאג קנַאד ךיא .ןעז טע'מ ,ןפױלטנַא טשינ טעוװ

 ףיױא טקנוּפ טמענ לזמ ןיימ ףיוא לייוו ,רָאטקָאד םוצ טשינ ךימ טרידנעמ

 "עקיצרַאה; רָאג ּפָא ןעמ טמענ םיא ןופ .קינלעמ ,רָאטקָאד רעשידיא רעד

 עקַאט טָאה געוו ןפיוא .,עמרַאזַאק ןיא קירוצ רעסעב ןיוש ךיא ייג .ןסורג

 סע טָאה דנַאטשוצ םענײמעגלַא ןיימ וצ רעבָא ...טקריװעג עלויליּפ יד

 רעבָא ,טשינ טרָא ןייק טושּפ ךיז ןיפעג ךיא ,?סעקנַאב ןטיוט ַא יו ןפלָאהעג

 עשז-סָאװרַאפ ?לַאמרָאנ ףיוא ןזיוועג טרָאפ ךָאד טָאה רעטעמָאמרעט רעד

 :י ?ץיה ןופ טנערברַאפ שזַא רעוו ךיא זַא ךיא ליפ
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 דרע רעד ןיא ןעמ טגייל רימ ןופ ןרענעש ַא זַא ןייא טעז יקסווָאנַאכָאק

 ךיז ךיוא רימ טביולרעד ןוא עיציטעּפער ןופ ךימ רע טײרפַאב ; ןײרַא
 ןעמ טָאה סָאד) עירַאלעצנַאק רעד ןיא לטעב-לעטשפיוא םעד ףיוא ןעיצסיוא
 קעשַאטס .גָאט ןצנַאג ַא ּפָא ךיז עשטומ'כ .(ןפָאלש ןייג ןזיב ןָאט טרָאטעג טשינ
 קיסע טימ רעסַאװ ןופ שימעג ַא ,ּפָאק םוצ ןסערּפמָאק עטלַאק רימ טגייל

 ...ןפיול ןייא ןיא טלַאה'כ .רע טגָאז ,קיטיײװיּפָאק וצ האופר עשיפרָאד ַא

 ,רעגרע רימ זיא'ס רעבָא ,עלויליּפ עקרַאטש ַא

 ןיוש בעלרעד'כ .טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןַא טימ טכַאנ עצנַאג ַא בָאה'כ

 "ךעציפָא ינרושזעד, םעד וצ רעדיוו ךיז דלעמ'כ .גָאט ןרעו לָאז'ס םיוק
 ןטַאדלָאס רעקילדנעצ ןשיווצ רעדיוו ןיוש טרַאװ ךיא .קנַארק ןיב ךיא זַא

 ןסיוו ליוו רע ,לַאמרָאנ --- ץיה יד רעדיוו טסעמ רַאטינַאס רעד .ייר ןיימ ףיוא

 טָאה'ס זַא םיא רעכיזרַאפ ךיא ,טקריוועג טָאה ןיצידעמ עקיטכענ ןייז יצ
 ןזָאלצ ךימ ןוא ןייז טוג ױזַא רע לָאז ןגעווטסעדנופ .טקעפרעּפ טעברַאעג

 ,םיאנוש עניימ ,סיוא ייג ךיא לייוו ,רָאטקָאד םוצ

 בָאה ןיירַא ליומ ןיא סעּפע ןעמענ ןופ .גילפ ַא יװ ךַאװש ךיז ליפ ךיא

 ,זײּפש ףיוא ןקוק וצ טלביאעג ןליפַא רימ טָאה'ס ,טכַארטעג טשינרָאג ךיא

 רעד ןרעגרע סָאװ וצ -- טדערעגּפָא ןילַא ךיז ךיא בָאה םייהַא ןייג ןופ
 ךָאד ןיב'כ .טשינ ךיא רָאט םיריֹוטקָאד עליוויצ טיֹמ ןבױהנָא ךיז ? ןעמַאמ
 ,טלעג ןטסָאק ןיצידעמ ןוא םיריוטקָאד ,םעד ץוח !"שזעינלָאשזא ַא סעּפע

 לָאז ,טסיזמוא ץלַא ןגירק וצ טקיטכערַאב ךיא ןיב לָאטיּפש-דלעפ ןיא ָאד
 ןסייוו ַא ןָא וט ,סיוא ךיז וט ךיא .קינלעמ רָאטקָאד רעשידיא רעד ןייז ןיוש

 ,קינלעמ רָאטקָאד ןפיוא טרַאװ ןוא טַאלַאכ

 גונעת ןייק םיא טָאה עימָאנָאיזיּפ עשידיא-שיפיצעּפס ס'קינלעמ רָאטקָאד

 -יטנַא יד ףיוא רוטַאקירַאק ַא ןופ םינּפ ַא טַאהעג טָאה רע .טפַאשרַאפ טשינ
 רעשיליוּפ רעד ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןלַאנרושז ןוא ןטַאקַאלּפ עשיטימעס
 ןקעדרַאפ טנעקעג טשינ טָאה טנעצקַא רעשילוּפ-טכע ןייז .טָאטש-טּפיױה
 ,ןעזסיוא ןשידיא ןייז

 ןיא קידנקוק טשינ -- עשטרוב ַא רע טיג -- (זיא סָאװ) 1 טסעי ָאצ --
 ,ןליפַא טייז ןיימ

 ,שינרעטיצ ןייא ןיא ךיא למרומ --- (טשינ סייווכ) !םעיװ עינ --
 ? ריד רךָאנ טקישעג רעוו טָאה'ס ?ָאד וטסוט עשז"סָאװ 1 טשינ טסייוו --
 ןזַארפ עטלייצעג יד טימ ןרעפטנע וצ סָאװ טשינ סייוו ןוא ייטש ךיא
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 ,קנערק ןיימ ןבעגרעביא טשינ םיא ךיא ןעק רַאלוכַאקָאװ ןשילױּפ ןיימ ןופ

 .שיסור ףיוא לזמ ןיימ ךיא ריבורּפ --- (טנוזעג טשינ) ! װָארָאדז עינ --

 ףיוא טרירעגנָא םיא טלָאװ ךיא יו ,רימ ףיוא ךיז טעװעדלַאװעגעצ רע זַא

 : גיוא-רעניה ַא

 -רַאפ סָאד טשינ ,ךַארּפש-דנַאל רעזנוא ,*שזעינלָאשז; ,שיליוּפ דער --

 ס'נלױּפ רע טרעװ רענעט עטסכעה יד ףיוא !ןושל עלַאװקסָאמ עטמַאד

 רעד ןיא רימ טימ זיא רע זַא ןייז דשוח טשינ םיא לָאז'מ ידכ ,עשטּפַארטס

 ,ןושל עשיליוּפ סָאד ןעגנערבוצמוא עיצַאריּפסנָאק

 רענעקָארשרעד ַא ךיא למרומ -- שילּפ גונעג טשינ ךָאנ ןעק'כ --

 -וױּפ ,..שטייד ...שיסור טנרעלעג זנוא ןעמ טָאה עלוש ןיא -- ,טיוט םוצ

 ...ןדייר רעבָא ...ןיוש ךיא ייטשרַאפ שיל

 תמא רעד .גנורעפטנערַאפ ןיימ ףיוא טשינ טריגַאער קינלעמ רָאטקָאד

 יד ןופ טמַאטש סָאװ טַאדלָאס רעקיצנייא רעד טשינ ןיב ךיא זַא ,ךָאד זיא

 !ןעד עשזיסָאװ .שיליוּפ ןייק ןדייר טשינ ןעק סָאװ תומוקמ עשיסור:סייוו

 ."אגח זיא רעטסיולק ןיא טגנילק ןעמ זַא; :לטרעוו סָאד רָאלק רימ טרעוו'יס

 טשינ קינלעמ רָאטקָאד רעשידיא רעד טלָאװ טנעיצַאּפ ןכעלטסירק ַא טימ

 רָאנ ךיז ןשיווצ ןדייר ןרעציפָא ערעזנוא ןופ קינייװ .עגָאװערט ַאזַא טכַאמעג

 "ור יד ןופ ןעמַאטש עכלעוו רעטסעקרָא רעזנוא ןופ ןטנַאקיזומ יד ? שיסור

 שיסור ןדייר ייז ?שילױּפ ָאי ןעד ןענעק סעדנַאמָאק עקסטנַאקיזומ עשיס

 ?רימ וצ אקווד ךיז רע טעּפעשט עשזיסָאװרַאפ .רשכ זיא'ס ןוא

 ,הרשּפ ַא קינלעמ רָאטקָאד טכַאמ --- שטייד עשז-דער --

 ןשירעמשידיא; ַא ןיא .םייה רעד ןיא שזעקַאי ןיוש ךיא ןיב שטייד טימ

 ,טײקפַאלש ןיימ ןופ ןעמָאטּפמיס יד ןבעגרעביא םיא ךיא ריבורּפ *שטייד

 ,ןטסַאק-טסורב ןיימ וצ ּפָאקסָאטעטס םעד וצ-טלעטש קינלעמ רָאטקָאד

 ןַאגרָא-סטכעלשעג םעד טרינעמַאזקע ,ןרעיוא יד ןיא ,זלַאה ןיא ןיירַא טקוק

 ,האופר ַא ףיוא קנערק ןייק טשינ טניפעג רע ,טשינרָאג --

 ?וטסיב טלַא יו ---

 רעכייוו םיא ךיא ריבורּפ --- עשזָאטקָאד עינַאּפ ,רָאי ןטנצעביז ןפיוא --

 ,שיליוּפ ףיוא לטיט ןייז םיא ןבענּפָא טימ ןכַאמ

 -ַאס רעד סָאװ לטעצ-ןקנַארק םעד לָאמַאכָאנ טרידיווער רָאטקָאד רעד

 ,זָאנגַאיד ןייז רַאפ טלעטשעגוצ םיא טָאה רַאטינ
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 ?רעטילימ ןיא וטסמוק יו --

 .רעטסעקרָא ןיא ,עשזָאטקָאד עינַאּפ ,טריטנולָאװ ---

 ?וטסָאה ץיה --

 .עשזָאטקָאד עינַאּפ ! ןיינ ---

 ?ןעמונעגנייא לייאנציר --

 .עשזָאטקָאד עינַאּפ ,ןעמונעגנייא לייאנציר --

 ?ּונ --

 .עשזָאטקָאד עינַאּפ ,טשינרָאג ---

 ףיוא ןיבמ ַא ןיב ךיא .טשינרָאג זיא ריד לייוו ! רעכיז ? טשינרָאג --

 יד ,טוג ןעגנול יד ,טּפַאלק ץרַאה סָאד ,טשינ וטסָאה ץיה ןייק ,ןצנוק יד

 רימ וטסליוו ; טשינ וטסָאה רעּפירט ןייק ; גנונעדרָא ןיא זלַאה רעד ,ןרעיוא

 רעדיוו ךיז רע טיירשעצ --- !וד ,קָאטסָארָאדעינ ,וד ? קנַארק טסיב וד זַא ןגָאז

 ןכַאמ רַאפ רימ טגנַאלרעד רע עיצרָאּפ ַא רַאפ סָאװ ןרעה ןלָאז עלַא ידכ

 טסולג עיצַאקַאװ ? ןטכילפ ענייד ןופ ןעײרדסױרַא ךיז טסליוװ --- .קנַארק ךיז

 -- ןָא ךיז וט !ןזייוו טשינ ןגיוא עניימ רַאפ רעמ רימ ךיז טסלָאז ? ריד ךיז

 -- טסערַא געט יירד רימ ןופ וטסגירק לָאמַאכָאנ וטסמוק רעמָאט !ןָאװ ןוא

 !?שזעינָאּפ !שילױּפ ? טסרעה וד ,שיליױוּפ דער ןוא (? ןענַאטשרַאפ) ?שזעינָאּפ

 ןכַאז עניימ ךיז ףיוא טּפַאכעגפױרַא בָאה'כ ?ןענַאטשרַאפ בָאה ךיא יצ

 .רענעסָאשעגרעטנוא ןַא יו טערַאזַאל ןופ ןפָאלעגסױרַא ןיב ןוא

 טינשּפָא ןיימ ןיקסווָאנַאכָאק לייצרעד ןוא עמרַאזַאק ןיא קירוצ םוק ךיא

 ןוא ּפָאק ןטימ ךעלסירדרַאפ טיירד יקסווָאנַאכָאק .לָאטיּפש ןיא רָאטקָאד ןטימ

 -קָאד יקסווָאדישז; םענופ ןובשח ןפיוא *עּפיא; עקידנרָאג-ןביז ַא ייברעד טכַאמ

 ליפ ךיא .װערקַאשּפ ,ישזדישז; םענײמעגלַא ןַא טימ טקידנערַאפ רע .?עשזָאט

 ןָא ךיז טמענ ןוא תונמחר רימ ףיוא רע טָאה סָאד ;טשינ רע טניימ ךימ זַא

 ערעגרע טימ ןפורעגנָא ןילַא ךיא טלָאװ קינלעמ רָאטקָאד םעד ,עדווירק ןיימ

 -- ןייז טשינ לָאז רע ואוו ןצרעקולש גנירג ןטרָאד םיא ךיז לָאז ;ןעמענ

 גונעג טַאהעג רימ ןבָאה ןדיא עכלעזַא ןופ לייוו .ץעגרע ָאד ךָאנ זיא רע ביוא

 יד סָאװ סנ ַא .ןטייצ ענעדיײשרַאפ ןיא ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןייטשוצסיוא

 עװנַאק-טלעוו רעד ףיוא קעלפ רעקישטניילק ַא יו דימת ןענייז ןּפיט עקיזָאד

 ,םעדעפ ענעדלָאג טימ טבעוועגנייא זיא םוטנדיא סָאד עכלעוו ףיוא

 רימ טסייה -- עירַאלעצנַאק רעד ןיא לטעב ןפיוא קירוצ ךיז גייל ---

 "ער רעד וצ ןעמוקניירַא וטסעוװ ,רעסעב ןליפ ךיז טסעוװ --- .יקסווָאנַאכָאק
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 קנַאד ךיא .ןעּפעשט טשינ ךיד טעװ רענייק ,גיל --- טשינ רעמָאט .עיציטעּפ

 ?ןגעקטנַא רימ טמוק רעוװ .עירָאלעצנַאק רעד וצ ךיז זָאל ןוא רעייז םיא

 טרעלקרעד יקסווָאנַאכָאק ! טציא טקנוּפ סיוא רימ טלעפ רע רָאנ .שטיוועקניס

 -םיוא עדייב ןענייז ייז .ךיז ןשיװצ ליטש ןדער ייז ; דנַאטשוצ ןיימ ןגעוו םיא

 ןפיוא רימ טמוק -- רימ ףיוא טשינ יבַא ,רָאטקָאד םעד ףיוא טכַארבעג

 טקעװרעד יאדװַא טָאה ןעזסיוא ןיימ ,ןָא ךימ טקוק שטיוועקניס ,קנַאדעג

 !*עטַאט ַא ךָאדזק :ליפעג-תונמחר ַא םיא ןיא

 ,ךימ רע טגערפ -- ?געט רָאּפ ַא ףיוא םייהַא ןייג טלָאװעג טסלָאװ ==

 ;ביולרוא ןגירק ןטַאדלָאס עשידיא עלַא ,"ַאכסַאּפ? ךָאד זיא טנוװָא טנייה ---

 טנַאשזרעס .סיוא ךיז ור ןוא םייה רעד ןיא ייז ,טייצ געט ףניפ ךיז םענ

 ןייד טימ םענ .ןריּפַאּפ-ביולרוא ענייד ןטיירגוצ ריד רַאפ טעװ יקסוװָאנַאכָאק

 ,םייהַא ייג --- יג ןוא *קָאיַאּפ,

 ןצנַאגניא סע זיא רימ ? רדס רעטשרע רעד זיא טנוװָא ןיא טנייה !? חסּפ

 ןלעוו ייז ! רדס םוצ םייה רעד ןיא ןטרַאװרעד ךימ טעווימ ,סױרַא ּפָאק ןופ

 -- עמַאמ יד .םיהַא ןייג לעוו'כ ,ָאי !ןרעלקוצרעביא סָאװ ןסיוו טשינ ךָאד

 ןלעטש וצ ךימ ןעמַאמ רעד ייב עניװָאנ ַא ,ןָאט וצ סָאװ ןסיוו ןיוש טעוװ יז

 ּפִא םענ ךיא .רָאג זיב ךימ טריריּפסניא ןיילַא קנַאדעג רעד ? סיפ יד ףיוא

 זייּפש טימ לקעז םעד ףרַאװרַאפ ךיא ,ןריּפַאּפ-ביױלרוא עניימ ,"קָאיַאּפ, ןיימ

 ןטקודָארּפ"זיּפש ענשזַאװ יד ןופ דיירפ טימ טכַארט ןוא עציײלּפ רעד ףיוא

 ןטַאט ןרַאפ הנתמ-בוט-םוי ַא -- ןסָאריּפַאּפ ; חסּפ ךָאנ ףיוא ןעמַאמ רעד רַאפ

 ,רדס םוצ םייהַא ךיא זײרּפש חוכ ןטיינַאב טימ

 ןעמוקנָא ךימ טעזרעד יז .רימ ךָאנ ןגיוא יד סיוא ןיוש טקוק עמַאמ יד

 ןעמ ,רימ טימ היחמ ךיז ןענייז עלַא ,החמש ןופ ףיוא-טכייל םינּפ ריא ןוא

 ךיא זַא בוט-םוי דובכל שזַא טעקסַאילב על'הריד רעזנוא ,רימ םורַא *טעידַאּפ;

 גנַאל ױזַא ? ןקיאורמואַאב ייז סָאװ וצ ,טשינ ךיא ןָאמרעד ,טוג טשינ ךיז ליפ

 ?ןעשעג רימ ןעק סָאװ ,ענעגייא ןשיווצ ,םייה רעד ןיא ןיוש ןיב ךיא יו

 : רָאפ טגייל עמַאמ יד

 ?ןָאטעג שַאנ ַא סעּפע וטסלָאװ ,עקמייח ,רשפא ---

 ! עמַאמ ,וטסדער סָאװ ,רדס ןרַאפ --

 ,הריבע עטצעל ןייד ןייז סָאד ןיוש לָאז ,ץרַאה סָאד עלייוורעד ּפַאכרעד --

 רעקיד'חסּפ רעד רַאפ טיטעּפַא םעד ןכַאמ עילַאק טשינ ךיז ליוו'כ --
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 ,רָאי ץנַאג ַא -- ,לכיימש ַא טימ ןעײרדוצסױרַא ךיז ךיא ריבורּפ --- הדועס

 ! ךעלדיינק ענייד ףיוא ךיא טרַאװ ,עמַאמ

 רעשיטָאטש רעד ןופ טײרפַאב םיא טָאה'מ) ןע'לכימ טימ עטַאט רעד

 שרדמ-תיב ןשיבצק ןיא ןייג וצ ןיוש ךיז ןביילק (בוט-םוי ףיוא ענרַאשזָאּפ

 .ןענוװַאד

 ןביײלברַאפ וצ דיירסיוא ןַא ךיא ךוז --- עטַאט ,ןייז לחומ רימ טסעוו --

 ןיימ ןוא טשינ ךיא בָאה סָאמ ןיימ ףיוא גוצנָא ןליוויצ ןייק --- .בוטש ןיא

 דובכל ןיירַא לוש ןיא ןייג וצ שובלמ רעּפַאנק ַא זיא םרָאפינוא רעשיליוּפ

 ,בוט-םוי

 ןטלַאה טשינ ןעק'כ .ןגײלוצקעװַא ךיז קנַאב-ףָאלש רעד וצ רָאנ טיצ ךימ

 ךיא ןעק רעמָאט ןגיילוצקעװַא ךיז ארומ בָאה'כ .סעציײלּפ יד ףיוא ּפָאק ןיימ

 !רדס םעד ןרעטשעצ ךָאד לעוו''כ ,ןביוהפיוא טשינ רעמ ךיז

 "פנוקוצ רעזנוא ןוא ןעלכימ טימ עטַאט רעד זַא םיוק ךיז טרַאװרעד'כ

 ןופ ןעמוקמייהַא ןלָאז ,יקסיעמענ עקשטיא ,ןתח ס'עקווַאלס ,רעגָאװש רעקיט

 ןופ טפַאשנעגנַאפעג ןייז ןופ טרעקעגקירוצ טשרע ךיז טָאה עקשטיא .לוש

 ןטכיר עטנעי יורפ ןייז טימ עקייש .רדס םוצ טסַאג ַא זיא רע ;דנַאלסור

 םעד טעװַארּפ עקטָאמ .עקדָאבָאלס ףיוא ןרעטלע עריא טימ רדס םעד ּפָא

 ,טָאטשרעּפ ןיא ,ןרעטלע ס'עביליענייש ,םינתוחמ ענייז טימ רדס

 ןיא ןָאטעגנָא עטַאט רעד טציז ןָא-ןביוא .רדס םוצ סיוא ךיז טצעזימ

 רעד ףיוא טנעלעגנָא ,ּפָאק ןפיוא עקלומרַאי רעסייוו ַא טימ לטיק ןסייוו ןייז

 טציז םיא ןגעקטנַא ,ךלמ ַא יו שיטעטסעיַאמ סיוא טעז רע ;"טעב-בסיה;

 סעקטערָאבַאט ףיוא ,הכלמ ַא יו עקידנענייש ַא ,עטצוּפעגסיוא ןַא ,עמַאמ יד

 רעטייוצ רעד ייב ,עקשטיא ןתח ריא טימ עקװַאלס ,טייז ןייא ףיוא ,ןציז

 | ,ךיא ןוא ע'לחר ,לכימ ןיזוק רעזנוא -- שיט טייז

 אמחל אה; רעד .תוישק ריפ יד גערפ ךיא ,"שודיק; טכַאמ עטַאט רעד

 ,ןדנעטשמוא ערעזנוא וצ טסַאּפעגוצ ױזַא טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיז טָאה *אינע

 ןגרָאזרַאפ וצ זנוא ןטַאט םעד ןעמוקעגנָא טכייל ױזַא טשינרָאג זיא'ס לייוו

 ,חסּפ ףיוא תוצמ טימ

 ליומ ןיא ןסיב ןייק ןעמענ טשינ ןעק ךיא ;הליכַא רעד וצ ךיז טמענ'מ

 לָאז'כ שיט םעד ןיא ןָא ךיז טלַאה ךיא ; רימ םורַא ךיז טיירד בוטש יד .,ןײרַא

 : ךָאנ טשינ טזָאל עמַאמ יד .ןלַאפמוא טשינ

 ס'עמַאמ רעד וצ ןּפַאכוצ ךיז טסעוו וד זַא טניימעג בָאה'כ ,עק'מייח --
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 "עד ױזַא סעּפע וטסעבישזד ףוס םוצ ,טיטעּפַא ןקסטַאדלָאס ַא טימ םילכַאמ

 י ! ענטַאקיל

 זַא ;ךימ ט'מט'רַאפ זייּפש ןופ חיר רעד וליפַא זַא ,ריא לייצרעד ייג

 קירוצ דלַאב ּפָא ,הליחמב ,ךיא ביג געט עטצעל יד ןיא ךוזרַאפ ךיא סָאװ ץלַא
 : סריא ייב ךיז טלַאה רעבָא עמַאמ יד ...ןטייז עדייב ןופ --

 ןייד יו ךָאד טסייוו וד ? חוכ ןבָאה וטסעוו ןעלבירד ַאזַא ןופ ,עק'מייח --

 ןיא ןירַא טשינ טגייל'מ זַאק :ןגָאז טגעלפ ,ה"ע עמַאמ ןיימ ,עבָאד עבָאב

 | ."רענייב יד ןיא טשינ ןעמ טָאה ,רענייצ יד
 ןיב טסָאקעג ריא טָאה טנוזעג קיניײװ .ץרַאה ס'עמַאמ רעד ליפ ךיא

 -עגנָא ךיז יז טָאה קיניײװ ? הדועס עקיד'בוט-םוי יד טָא טיירגעגוצ טָאה יז

 טרעגרעעג זיא יז זַא סייוו'כ 1 טכָאקעגּפָא ץלַא סָאד טָאה יז ויב טעװערָאה

 ,ץכעקעג ריא וצ קיטליגכיילג ױזַא ןיב ךיא סָאװ
 ,טשינ ךיז גרָאז --- ךיז ךיא רעפטנערַאפ -- עמַאמ ,דימ ןיב'כ --

 ןוא סעװַארטָאּפ ס'עמַאמ רעד רעמ טשינ ריד טלעפעג'ס ,דימשידימ --

 | .ןיוש
 ןסע ךָאנ לעוו'כ ...רעבָא ,םימעט עלַא טָאה ןסע סָאד ,עמַאמ ,ןיינ ---

 ןגרָאמ ןיוש לעווכ ,רדס רעטייווצ ַא ,גָאט ַא ךיוא זיא ןגרָאמ ....ןסע ןוא

 ,ךיוא טנייה רַאפ ןסעּפָא

 עטַאט רעד ,ןקידנע טשינ לָאמנייק ךיז טעו רדס רעד זַא ,ךיז טכוד רימ

 ךעלדנע .ךיז טיצ ןוא ךיז טיצ סע :הדגה רעד ןופ הרוש ַא ךרוד טשינ טזָאל

 ךיז טשטניוו'מ ,רוביצב ןעגניז שיט םייב עלַא ."אידג-דח; ייב ןיוש ןעמ טלַאה

 ןמָא טרעפטנע עמַאמ יד ;רָאיַארעביא ןבעלרעד לָאז'מ ,"בוט-םוי טוג;

 טייג לכימ .לסיבַא ןריצַאּפשכרוד ךיז רעטנורַא ןעייג עקשטיא ןוא עקווַאלס

 ןפָאלשעגנייא דלַאב זיא ע'לחר ןוא ןפָאלש עמרַאזַאק ענרַאשזָאּפ רעד ןיא קירוצ

 ,טעב ןפיוא עמַאמ-עטַאט ייב

 ,םייח רעבלעז רעד טשינ סעפע ןיב ךיא זַא ,ןָא ךיז טסיוטש עמַאמ יד

 עריא ןופ ןגָאזּפָא ךיז לָאז ךיא .ךימ טשטעווק סעּפע זַא טליפ ץרַאה ריא

 .,,לכש ןפיוא טשינ ריא ךיז טגייל סָאד ? םילכַאמ

 שממ לַאפ - ןוא סיוא ךיז וט ךיא ,קנַאב-ףָאלש יד רימ רַאפ טנפע יז

  עריא ףיא טעברַא גונעג ךָאנ טָאה עמַאמ יד ,רעגעלעג ןיימ ףיוא קעװַא

 ,רעגעלעג ריא ףיוא ןע'לחֶר ןגָארטרעבירַא ,שיט ןופ ןעמענרעטנורַא : טנעה

 וצ עליו עלַא וצ יז טמוק ךָאד .םילכ יד ןשַאװעצ ,ןטַאט םעד ןטעבסיוא
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 ,םשה ךורב ,טשינ יז טליפ ץיה ןייק .ּפָאק םעד רימ טּפַאט ,רעגעלעג ןיימ

 ץלַא ,ךיז טיירד עמַאמ יד ,רימ טימ ךיז טיירד לביטש סָאד ןוא גיִל ךיא

 ,רעלענש ךיז טיירד'ס :טייקלענש רעקידנעלדניווש ַא טימ ךיז טיירד םורַא

 רעדילש ַא ןוא ןטפול רעד ןיא ביוה ַא רימ סע טיג לָאמַאטימ ,רעלענש

 ...ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןייא קניז ךיא ןוא יירד ַא ךיז טיג םורַא ץלַא ;קירוצ

 : טלייצרעד עמַאמ יד

 ךיא רעבָא ,ליטש זיא ןסיורד ןיא ,ליטש זיא בוטש ןיא ,טכַאנ ןטימ ןיא ---

 רעטנורַא ךיז רַאש ךיא .ןעק'מייח וצ ןָאט קוק ַא ףרַאד'מ ,ףױא-ּפַאכ ַא ךיז ביג

 -'מייח וצ ךיז ךיא קור רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ,רעטסניפ רעד ןיא טעב ןופ

 ַא !לוק סעק'מייח -- לוק ַא טכיירגרעד ןרעיוא עניימ וצ ,רעגעלעג סעק

 ןטימ ןיא ןצעמע וצ טדער עק'מייח .בייל ןרעביא ךרוד רימ טייג שזָארד

 ףיוא ךיז טרעזייב רע .לוק ןייז ןעקרעד ךיא .טדער עק'מייח ,ָאי ? טכַאנ רעד

 ביג ךיא ,שטייד ףיוא ,שיסור ףיוא ,שילױּפ ףיוא ןצעמע טלדיז רע ,ןצעמע

 -עג רימ זיא טלַאק ןוא לּפמעל ןשירטקעלע םעד ןופ עקּפָאנק יד שטעווק ַא

 ענעפָא טימ טגיל עק'מייח !טלעװ ןיימ וצ זיא ייוו .םירבא עלַא ןיא ןרָאװ

 טעװעדלַאװג ,ןטפול רעד ןיא טנעה יד טימ טפרַאװ ,עילעטס רעד וצ ןגיוא

 : םיאנוש עניימ ,העד-רסח ַא יו

 ...ַאטיַאטיַאט-ַארט ....ַאקשָאמ ...ָאנ קוק ! װערקַאשּפ ! שטשָאנשטַאב ---

 -סילַאיב ...! ָאנוואוג ! קילדישז ? ריא טנייז ןטַאדלָאס ...ַאט-ַאט-ַאט-טַארט

 ךיז סייר !טשינ ךיז סייר ?ייז ןכַאל סָאװ .,ןזיוה יד ...ןזיוה יד ...קָאט

 -לֵאּפ עשטשעי ...קעשַאטס ,ןעייל ...ןעייל ,קעשַאטס ...!עק'מייח ,טשינ

 ,קעשַאטס .ןעייל ...!יניס יניקוס ריא ,וצ ךיז טרעה !ַאלעיניגז עינ ַאקס

 ..,טסערַא געט יירד ?קנַארק ךיז טסכַאמ . . ,ןיס יוורוק ...ןעייל רעלענש

 ! װערקַאשּפ ,דער שילוּפ ...אידג"דח ,אידג-דח ! דער שיליוּפ ! ןָאװ לָאשָאּפ

 ...הזה הלילה הנתשנ המ

 .עמַאמ יד טקידנערַאפ --- תושלח ןיא ןלַאפעגקעװַא ןיב ךיא --

 : טלייצרעד עטַאט רעד

 ,תוסוכ עברַא ,ןעקנורטעג ןייוו לסיבַא .קַאמשעג ץנַאג ןפָאלשעג ןיב'כ --

 ַא ךיז בָאה'כ !ןדלַאװג ,ןעיירשעג לָאמַאטימ .ךיוא ש"יי ןקיד'חסּפ לסיבַא

 עילחר ןוא עקװַאלס ,ט'שלח עמַאמ יד .הפירש ַא ןופ יו טעב ןופ ןָאטעג ביוה

 טגייל ; תולוק ענעמונַאב טימ טיירש םייח ,ןגָאלק ןוא ןע'מייח םורַא ןעייטש

 וצ טמוק יוװ ,ייוו"ייו .ןרעװ טיור ןעק קַאזָאק ַא ןכלעו ןופ ןושל ַא קעוװַא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 290

 ייב םיא לסיירט ךיא ? םולח רעזייב ַא רשפא :טכַארט ךיא ? ןושל ַאזַא םיא

 ןעקוַאלס קיש ךיא !טעװעדלַאװג רע ,ףיוא טשינ טייטש רע ,ןעלסקַא יד

 .(ןע'לחר וצ ,ןעמַאמ רעד וצ ןטיזיוו עטּפָא טכַאמ רע) םָארבזייװ רָאטקָאד ךָאנ

 טשינ טרעיודעג'ס .תושפנ-תנכס זיא'ס זַא רָאטקָאד םעד ןגָאז ריא סייה ךיא

 טעזרעד ןוא ןע'מייח ףיוא קוק ןייא טיג רָאטקָאד רעד .ָאד זיא רע --- גנַאל

 .ךָארב םעד דלַאב

 !ןיוש רעבָא -- רע טגָאז -- שדקה ןיא ןעמענ ןיוש םיא ףרַאדיימ --

 -ילָאּפ ןיא רשפא -- .ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַא רימ טיג --- ?שדקה ןיא ---

 ? קינילק

 טגיל'מ --- .רָאטקָאד רעד טגָאז --- ץַאלּפ ןייק ָאטשינ ןיוש זיא ןטרָאד --

 .שדקה ןיא ןעמענ םיא ן'רימ .ןרָאדירָאק יד ןיא

 ףיוא ןגיל סָאװ ןכַאז עקסטַאדלָאס יד רָאטקָאד רעד טקרעמַאב גנילצולּפ

 זיב טרָא ןופ ןריר טשינ ןע'מייח רָאטימ זַא טשרע ךיז רע טּפַאכ .לקנעב ַא

 -יטשַאב סע ןפרַאד ייז .עירעמרַאדנַאשז-דלעפ רעד ןיא רעירפ טעדלעמ ןעמ

 ? ריטרעזעד ַא רָאג רע זיא רשפא ,לַאפ ַאזַא ןיא הלוח ַא טימ ןָאט וצ סָאװ ןעמ

 .רע טגָאז --- ןסיוו רעייז ןָא ןיצידעמ ןייק ןביירשרַאפ טשינ וליפַא רָאט רע

 ןַא ןעמַאמ רעד טיג רע .ּפָאק םוצ זייא ןגיילוצ רע טסייה ןעוו-סָאװ זיב זיא

 ןגעו ןדלעמ ןױוש טעװ רע זַא רע טגָאז קידנעײגקעװַא ןוא גנוצירּפשניײא

 .ףרַאד ןעמ ואוו הלוח םעד

 ; טלייצרעד עקווַאלס

 ןעמוק ייז .ןרַאדנַאשז ייווצ ןָא ןעמוק'ס .ע'בורח ַא טגיל עמַאמ יד --

 םָארבזייװ רָאטקָאד זַא סיוא טזייווס .ארומ ןבָאה ייז ,בוטש ןיא ןירַא טשינ

 טגָארט עטַאט רעד .זיא טײקנַארק סעק'מייח סָאװ ןבעגעגרעביא ןיוש ייז טָאה

 "רידנומ ןיא ןעק'מייח ייב טניפעג רע סָאװ ןריּפַאּפ עשירעטילימ יד סױרַא

 םעד טימ ןדניברַאפ ךיז ןלעװ ייז זַא ןגָאז ןוא רעביא ןקוק ייז .ענעשעק

 יקסע רעייז טשינ ןיוש זיא עקירעביא סָאד ,לָאטיּפש-דלעפ ןשירעטילימ

 ןענעק טרָאפ רע טעװ רשפא ,להקה-דעו םוצ ןפָאלעג זיא עטַאט רעד

 ןשירעטילימ ןרַאפ .לָאטיּפש ןשידיא ןיא ןעמעננײרַא ןעק'מייח לָאז'מ ן'לעוּפ

 ןעמ טעװ ןטרָאד זַא רעכיז ןענייז רימ .רעייפ רַאפ יו רימ ןרעטיצ לָאטיּפש

 טמוק להקה-דעו םוצ קעװַא זיא עטַאט רעד ןעוו טלָאמעד טקנוּפ .ן'רטּפ םיא

 ןעמוק לטעביגָארט ַא טימ ןטַאדלָאס ייווצ .ץנַאלובמַא רעשירעטילימ רעד ןָא

 ,טנעו יד ףיוא לָאברַאק טימ סיוא ייז ןצירּפש טשרעוצ ,בוטש ןיא ןיײרַא
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 -לָאס ענייז ןָא ןעק'מייח ןעוט ייז .טכיירג סע רָאנ ואוו ןוא לבעמ םעד ףיוא
 רעטנורַא םיא ןגָארט ןוא ערדלָאק ַא ןיא ןייא םיא ןעלקיוו ,רעדיילק עקסטַאד

 ,ףיוה ןפיוא ץנַאלובמַא םוצ ּפערט יד ןופ

 ; טלייצרעד ע'לחר

 "גורַא םינכש יד ןבָאה ןָאקלַאב ןופ ןוא ףיוה ןפיוא רעטסנעפ יד ןופ ---
 קידנענָאמרעד ,יינספיוא ע'לחר ךיז טנייועצ -- טנייוועג ןוא טקוקעגרעט
 ןבָאה רימ .ףיוה ןפיוא רופיכ-םוי רָאנ חסּפ ןעוועג טשינ זיא'ס ,דליב סָאד ךיז
 ןוא עקוװַאלס ,לָאטיּפש ןכלעוו ןיא ,ןעק'מייח טריפ ןעמ ואוו טסואוועג טשינ
 ןסיורג םעד וצ זיב געוו ןצנַאג םעד ץנַאלובמַא םעד ןפָאלעגכָאנ ןענייז ךיא
 רַאפ טעברַאעג ןבָאה ןעקטָאמ טימ עטַאט רעד ואוו לָאטיּפש ןשירעטילימ
 זנוא ןבָאה ןטַאדלָאס יד ,ןבילבעג ןייטש רימ ןענייז רעיוט םייב .ןשטייד יד
 ןיב ךיא ןוא רעיוט ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ זיא עקווַאלס .טזָאלעגנײרַא טשינ
 ,טריפעגקעווַא ןעק'מייח טָאה ןעמ ואוו ןטַאט םעד ןגָאזנָא םייהַא קירוצ ןפָאלעג

 :טלייצרעד רימ טָאה רַאטינַאס ַא

 טריפ'ס .ירפ רעד ןיא ןיינ רעגיײזַא לָאטיּפש ןיא טכַארבעג ךיד טָאה'מ --
 ןריטקעפנעזיד וצ ףיוא רעדיילק ס'הלוח םעד ֹוצ ןעמ טמענ טשרעוצ זַא ךיז
 קירוצ םיא ןעמ טיג ,טבעלרעד רע ביוא ,לָאטיּפש ןופ ןביירשסיוא םייב ןוא
 יד ּפָא ןעמ טעשזירטס עקנישַאמ ַא טימ .עטריטקעפנעזיד רעדיילק ענייז
 -ַאב ַא וצ הלוח םעד ּפָא טקיש ןוא טרינעמַאזקע רָאטקָאד ַא ,ּפָאק ןופ רָאה
 .גנולײטּפָא רעטמיטש

 ןעמַאװצ חסּפ רעשידיא רעד ןלַאפעגסיוא טקנוּפ ןיא לזמ ןיימ ףיוא
 ןיא קעװַא ןענייז רענידַאב-לָאטיּפש יד .ַאכסַאּפפ רעכעלטסירק רעד טימ
 -םוי רעייז דובכל הסוכ ַא ואוו-ץעגרע ןכַאמ וצ רעדָא ,רעטסיולק ןיא ,טָאטש
 ךימ ,רעמיצידָאב ןיא ןגָארטעגנײרַא ךימ ןבָאה רעריפ-ץנַאלובמַא יד .בוט
 ,קעװַא ייז ןענייז --- סרעייז ןָאטעגּפָא .קנַאב רענרעצליה ַא ףיוא טגיײלעגקעוװַא
 ,ןטכילפ ס'רַאטינַאס ַא ןענייז סָאד -- ןרעש ,ןדָאב ,ןָאטסױא ןופ טעברַא יד

 טמוק'ס .טרַאװ ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןילַא רענייא רעמיצ-דָאב ןיא ךיא גיל
 ןוא ןטרַאװ ױזַא טנעקעג בָאה ךיא .וליּפַא ןקוקוצנָא ךימ טנוה ַא ןיירַא טשינ
 עכָאפ ןוא רעמיצ-דָאב ןיא גיל ךיא זַא ןסעגרַאפ טושּפ טָאה'מ לייוו ןטרַאװ
 ,המשנ רעד טימ

 קירוצ םוק ךיא --- רַאטינַאס רעד רימ טלייצרעד -- טנוװָא ןיא טעּפש -- = |
 -יוט ַא .ןצכערק ַא ךיא רעהרעד ,זיוה-דָאב סָאד קידנעייגייברַאפ ,טָאטש ןופ
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 זַא ןייז לָאז ,לביטש-ןטיוט סָאד זיא זיוה-דָאב ןבעל ,ןרָאװעג ךיא ןיב רעט/

 ןטימ גנוכוזרעטנוא ןיימ ןָא ביוה ךיא ...?ןטרָאד ןופ טמוק ןצכערק סָאד/

 טַאדידנַאק ַא ןיוש טזיב וד זַא דלַאב ןעקרעד'כ .ךיד ןיפעג ןוא רעמיצידָאב

 ,םענייק ןָא טשינ ןעמ טעז רענידַאב-לָאטיּפש יד ןופ ,לביטש-ןטיוט ןרַאפ

 -עגּפָא ,ןדָאבעגסיױא ךיד ןיײלַא ךיא בָאה ,ונ ,יאדװַא רוכיש ץעגרע ןגיל ייז

 -סיױרַא רימ טָאה ןטַאדלָאס עקידנעייגײברַאפ יד ןופ רענייא ;רָאה יד ןרָאש

 ףיוא טגײלעגפױרַא ,ערדלָאק ַא ןיא טלקיוװעגנייא ךיד ןבָאה רימ ,ןפלָאהעג

 וצ עטַאלַאּפ ןייא ןופ ךיד ןּפעלש רימ .ןעקסַאט ןעמונעג ןוא לטעב-גָארט ַא

 גנוזייונָא ןייק לייוו ,ןעמענפיוא טשינ ךיד ליוו רענייק רעבָא ,רעטייווצ רעד

 זיא .טקַאּפעגרעביא זיא לָאטיּפש רעד ןוא טשינ רימ ןבָאה רָאטקָאד ַא ןופ

 עבלַאה ַא ,עטַאלַאּפ וצ עטַאלַאּפ ןופ ,ךיז ןּפעלשמורַא סָאד ןרָאװעג סאמנ זנוא

 ןיא םענייאניא ריד טימ לטעב-גָארט סָאד ןָאטעג לעטש ַא רימ ןבָאה ,טכַאנ

 ,ןפָאלש קעװַא רימ ןענייז --- טעברַא-ריטנולָאװ רעזנוא ןָאטעגּפָא .רָאדירָאק ַא

 :טלייצרעד ןירענידַאב-לָאטיּפש עקשטיטלַא ןַא

 ַא טשרעהעג טָאה'ס ,ןפָאלשעג ןענייז םיאלוח עניימ ןופ בור סָאד ---

 רָאדירָאק ןופ .ןעורוצּפָא טצעזעגוצ ךיז בָאה ךיא .עטַאלַאּפ רעד ןיא טייקליטש

 סָאד זַא ןייז לָאז *? עמַאמ ,עמַאמ; :ףור רעכַאװש ַא רימ וצ ךיז טגָארטרעד

 טעשזדנָאלברַאפ טָאה ןוא טעב ןופ רעטנורַא ןטנעיצַאּפ עניימ ןופ רענייא זיא

 ּפַאכ ךיא ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא טשינ רימ טלעפ רעמ ? רָאדירָאק ןיא ץיה ןופ/

 לגניא ַא טגיל לטעביגָארט ַא ףיוא זַא עזרעד ןוא רָאדירָאק ןיא סױרַא ךיז

 רע .ןצרַאה םייב טמעלקרַאפ רימ טָאה'ס *!עמַאמ !עמַאמ, : טפור ןוא טעמכ

 ךיא ...דניק ַא -- ןגיוצעגסיוא קידנגיל קידכעבענ ױזַא טקוקעגסיוא טָאה

 ,רעסַאװ טלַאק טימ ןּפיל ענייז ךיא ץענַאב ,ץיה ןופ טנערברַאפ טרעוו רע זַא עז

 -ּפעש ןוא ןײירַא םינּפ ןיא ךיילג רימ טקוק ,ןגיוא עצרַאװש רָאּפ ַא טנפע רע

 ןילַא םיא ןזָאל וצ ץרַאה סָאד טַאהעג טשינ בָאה'כ */ עמַאמ !עמַאמ; : טעשט

 -עג'ס זיב לטעביגָארט סָאד ּפעלש ןוא ךיא ּפוטש .גָאטרַאפ זיב רָאדירָאק ןיא

 רעד ףיוא ןייטש סע זָאל'כ .,ןייֹרַא עטַאלַאּפ ןיא ןּפעלשוצנײרַא סע רימ טגניל

 -ַאּפ יד ,עליטש ַא זיא טכַאנ יד .גנַאגסױרַא םוצ טנעָאנ ןטעב ייווצ ןשיוװצ דרע/

 -רַאפ זיב לגניא ןעמערָא ןפיוא גנוטכַא ךיא ביג : טשינ ןעשטוקרעד ןטנעיצ

 *, ,.עמַאמ .. ,עמַאמ, :ןעשטּפעש וצ ףיוא טשינ טרעה רע .גָאט

 לָאזמ יז טלעפַאב טשרעוצ .ןָא טמוק רעטסעװש-ןקנַארק-טּפױה יד ---

 ךיד ןבָאה סָאװ עקידלוש יד טכוז יז ,רָאדירָאק ןיא ןלעטשסױרַא קירוצ ךיד
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 ןירענידַאב-לָאטיּפש עקשטיטלַא יד טלייצרעד --- ךיא ,ריא ףיוא ןפרָאװעגנָא

 עטַאלַאּפ ןיא ךיד ןעמענניײרַא ןרַאפ עיצרָאּפ ע'תמא יד ריא ןופ ךיוא ּפַאכ --

 טָאה'ס .זיא ריד סָאװ סיוא טניפעג רָאטקָאד ַא רעדייא עקנַארק יד ןשיווצ

 ןָא ךיד טקוק רָאטקָאד ַא .ןענופעגסיוא ןבָאה רימ ןוא ןעמונעג גנַאל טשינ

 : טלעפַאב רע .רעּפרעק ןייד טכַארטַאב ,ערדלָאק יד ּפָא טקעד רע

 וצ ךיילג טמענ םיא ןוא !עטַאלַאּפ רעד ןיא ץלַא ןריטקעפנעזיד ןיוש ---

 ! סופיט-קעלפ -- !גנוליײטּפָא-רילָאזיא רעד

 לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא

 -סייוו-יינש ַא .סיוא ךימ טעכושט קָאלג ַא ןופ ןעגנילק עקינָאט-ןייא סָאד = |

 ייב טלעטשעגסיוא ןענייז ןטעב טימ ןעייר עגנַאל .םורַא ץלַא ןופ טגָאלש טייק

 ןעגנילק סָאד ,עטַאלַאּפ רעגנַאל ,רעסיורג רעד ןופ ןטימניא ךיוא ןוא טנעוו יד

 עטַאלַאּפ רעד וצ גנַאגנײרַא ןטיירב םייב .ךיז טרעטנענרעד קָאלג םענופ

 טימ עקינוט עסייוו ַא רע טגָארט םרָאפינוא ןרעביא ,טַאדלָאס ַא ךיז טזייװַאב

 ןסיורג ַא טימ ןקעטש-םלצ ןגנַאל ַא רע טלַאה טנעה עדייב ןיא .לברַא עצרוק

 טימ ןטַאדלָאס ייווצ ךָאנ ךיז ןזייווַאב םיא רעטניה .,ןביוא ןופ סקיפיצורק

 םענעדלָאג ַא טגָארט רענייא .ןעמרָאפינוא ערעייז רעביא ןעלטיק עבלעז יד

 םעד טימ טגנילק רעטייווצ רעד ,לזנעּפ ַא טימ ,"רעסַאװ קילייז / טימ ןקעב

 רע ."עסעמ, ַא וצ יװ ןָאטעגנָא זיא רע ,?זדנַאיסק, ַא ךיז טזייווַאב'ס ,קָאלג

 ךיר ַא יװ ערַאּפ ַא טגָאלש סע רעכלעוו ןופ ילכ-ךערייוו רעד טימ טגיוו
 -ָאטניא גנַאגנײרַא םייב רָאדירָאק ןיא קידנעייטש .חיר ןטרימויפרעּפ ַא טימ

 ןטעב ערעזנוא רעביא רע טכַאמ סנטייוורעד ןופ ןוא טעבעג ַא חלג רעד טרינ

 ,ןכייצ-םלצ םעד

 "ןייא םעד טימ ,קידנגיל רעדָא קידנציז ךיז ןעי'מלצ םיאלוח יד ןופ ךס ַא

 ןקעב םענעדלָאג םעד ןופ *רעסַאװ ןקיליײה; םעד ןיא לזנעּפ ןטקנוטעג

 טגנילקעצ קָאלג רעד ,םיאלוח יד ןופ ןטעב יד רעביא חלג רעד *טעשטנעיווש;

 רעד ןוא ןײגקעװַא ךיז טזָאל סקיפיצורק ןטימ טַאדלָאס רעד .רעדיוו ךיז

 טדניװשרַאפ קירוצ ןוא ןיה ילכ-ךערייוו יד קידנגיוו .םיא ךָאנ רעגנילק-ןקָאלג

 ,"ןדנָאיסק, רעד ייז ךָאנ

 "ףסעמ; ַא זיא סָאד .קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק -- ? ףוס רעד סָאד זיא --
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 -רבק וצ ןעמוק טשינ וליּפַא לעוו'כ ...תומל-הטונ ַא ןיב'כ ...? רימ רַאפ

 ,םוירילעד ןיא קירוצ לַאפ'כ ...לארשי

 זיא'ס ןרעווש ןעק'כ :קיזומ ןופ ןעגנַאלק ןרעיוא עניימ וצ ךיז ןגָארטיס

 ...!!רימ ףיוא ןיוש ייז ןטרַאװ סָאד ?עשזיסָאװ ...רעטסעקרָא רעזנוא

 זיא'ס .שרַאמ-רעיורט סינעּפָאש ןליּפש ייז ..,1ואוו ...,ןפיוא ןריפוצּפָא ךימ

 ןדעי .ןגילפ יװ ןטַאדלָאס ןלַאפ הפיגמ-סופיט רעד ןופ .רעטסעקרָא רעזנוא

 ףױא *שזַאטנעמעצ, םוצ סענורט ףניפ-ריפ קיזומ טימ ןעמ טיײלגַאב גָאט

 .יקסמילַאזורעי

 טעיָארטסעגסיױא דרעפ ריפ סיוארָאפ :עיסעצָארּפ יד ןגיוא יד רַאפ עז'כ

 -וצ ,ץיּפש ןפיוא םלצ ןטימ קלָאפַאטַאק ןצרַאװש םעד ןפעלש ןצרַאװש ןיא

 ךָאנ .קורב םענרענייטש ןפיוא סעװָאקדָאּפ יד טימ קיזומ רעד וצ קידנּפַאלק

 ענרעצליה ריפ-יירד טימ רענעגעוו עטסָארּפ עכעלטע ךָאנ ךיז ןּפעלש םעד

 "ןָארָאכָאּפ, ןופ געוו ןצנַאג םעד ,ָאי ...? קורב ...קורב .ייז ףיוא סענורט

 ךיז טשימ -- טרעטסַאלפעג רעריקורב-הרבח ןייז טימ עטַאט רעד ךָאד טָאה

 טימ סענַאבַארַאב עטקעדַאב-ןצרַאװש טימ יד ךיז ןּפַאלקעצ סע .ּפָאק ןיא רימ

 םטיר ןעמַאזגנַאל םעד סיוא ןּפַאלק ייז .גנַאלק ןטּפמודרַאפ ןקינָאט-ןיײא ןַא

 ,..םַארט-םַארט ...םַארטיםַארט .,..םַארט-םַארט :טָארט-רעיױרט ןופ

 "עגסיוא ךיז טָאה קעשַאטס !טוג ,טוג .עקרָאב ,קעשַאטס ...םַארט-םַארט

 ייי ךעבענ עקיאַאז ַא ,תונמחר ַא .ץעגייש רעליואוו ַא ...ןביר

 "ולָאװער ."שרַאמ ינָארָאכָאּפ, ןשיסור ַא ףיוא-טליּפש רעטסעקרָא רעד

 ...םַארט-םַארט *, ,.ילַאּפ יָאוװטרעשז יווש : רעטרעוו טימ סע ןעגניז ןרענָאיצ

 סעטנעל עצרַאװש טימ *בָאלַאשז/ ןיא ןטנעמורטסניא יד ,,.םַארט-םַארט

 טימ ןטַאדלָאס ןופ גנוליײטּפָא ןַא טזירּפש רעטסעקרָא ןכָאנ ,ןעמונעגמורַא

 םייב .ייווצ ,סנייא ;ייוװצ ,סנייא :טָארט-רעיורט ןיא ןרישרַאמ ייז ,ןסקיב

 "טליּפש רעטסעקרָא רעד .ןּפלָאז יירד ןטפול רעד ןיא ייז ןסיש רבק םענעפָא

 סָאד טשינ זיא סָאד ,ןיינ .. ."עינעזדיװָאד , ןוא .. .*ַאקסלָאּפ עשטשעי, ףיוא

 טגָאז יװ ,טרָאװ רעדנַא ןַא ...? ןעזרעדיוו ףיוא ךָאד טניימ סָאד ,...טרָאװ

 טגָאז יװ ...טשינ ךיז טקנעדעג'ס .ןיינ ...עידַא ...? שילױּפ ףיוא ןעמ

 "ומ טימ ןייז רבקמ ךיוא ןעמ טעװ ךימ ?"דעו םלועל; שילױוּפ ףיוא ןעמ

 .י.עמַאמ יד ...עטַאט רעד ...רימ זיא ייוו ? *שזַאטנעמעצ; ןפיוא ..,1קיז

 וצ ךיז גניוצ ךיא .עלעכיט ַא טימ ןרעטש םעד רימ טשיװ רעצעמע

 ןעק סע !:עטַאט רעד ?טעב ןיימ ןבעל סע טייטש רעװ .ןגיוא יד ןענעפע
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 ? םולח ַא ?עיזַאטנַאפ רעקנַארק ןיימ ןופ עיזיוו עיינ ַא סָאד זיא ... .ןייז טשינ

 ...ךעלטייד ךיז טכוד רעה ךיא ?טַאלַאכ ןסייו ןטימ ןַאמ רעד זיא רעוו

 זיאס .טשינ ץלַא ךָאנ רימ ךיז טביולג'ס ?וטסכַאמ סָאװ ,ןוז ןיימ ,עק'מייח

 -- ןדערסױרַא סעּפע ליוו'כ ? עטַאט רעד . , .לוק ןייז ,םינּפ ןייז טרָאפ רעבָא

 -נָא סע ןָא ךיז ךיא גנערטש עיזיוו ַא יו רעמ טשינ זיא'ס ביוא ,טשינ ןעק'כ

 .רעגנעל סָאװ ןטלַאהוצ

 ?ןטַאט ןייד ?טשינ ךימ טסנעקרעד ,עק'מייח ---

 ןייק טשינ זיאס !וטסיב סָאד -- סיױרַא ךיא ץכערק --- עטַאט ,ָאי --

 ןבעל סע טייטש רע .ןייז הלוחירקבמ ךימ ןעמוקעג זיא עטַאט רעד .םולח

 טוג טריפעגפיוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,לָאמַא יו ,עק'מייח ךימ טפור רע .רימ

 בָאה ךיא סָאװ רעמ זגורב טשינ זיא רע ,טייל וצ ןוא טָאג וצ ,םורפ ןוא

 -רָא טימ ,רעטַאעט טימ ןעמונרַאפ ךיז ,"הרותה-רעש? הבישי יד טזָאלרַאפ

 :עשטּפעש ךיא .לארשי:יאנוש ןקַאילָאּפ טימ ,רעטסעק

 ...עטַאט ...עטַאט --

 ...זומ ךיא .עקנילייו ַא ףיוא טזָאלעגוצ ךימ טָאה'מ ,עק'מייח ---

 ? עמַאמ יד זיא ואוו ...עמַאמ יד ---

 ? רעיוט ןופ ּפָא ןעד ןטערט רימ .ָאד ןענייז עלַא .ָאד ךיוא זיא עמַאמ יד ---

 טעװ ....ןגרָאמ ,םשה-הצרי-םא ,רשפא .,,..לייוורעד ....ןיירַא טשינ טזָאל'מ

 ...עמַאמ יד

 .עלַא ...ןעמוקעג ןענייז עלַא .ןגיוא יד ןיא ןרערט רימ ךיז ןלעטש סע

 ,ןעמוקעג זיא רע .ָאד זיא עטַאט רעד .עטַאט רעד טּפיוהרעביא ...עמַאמ יד

 ,ןטַאט ןיימ וצ ליפעג-טיײקמערַאװ ןוא טפַאשביל ןופ לּפַאצ ַא טיג ץרַאה ןיימ

 :ץכולש ַא טימ סױרַא רימ ייב ךיז טסייר םיצולּפ

 רעייז ריד בָאה ךיא !עטַאט ,לחומ רימ ייז ...!לחומ רימ ייז ,עטַאט --

 ,.,לחומ רימ ייז !עטַאט ,הטרח בָאה ךיא .,סייוו ךיא .ןַאטעג-ייוו

 ,..ןוז ןיימ ,לחומ ץלַא !עק'מייח ,לחומ ריד ןיב'כ ---

 טשינ ןטפערק עלַא טימ ןייא ךיז טלַאה רע ;ּפָאק םעד רימ טעלג רע

 יד טשיװ ,רימ רעביא ךיז טגיוב עטַאט רעד .ןייוועג ַא ןיא ןצַאלּפוצסױרַא

 טדניברַאפ רע .םינּפ סָאד רימ ןצענַאב ןוא ןגיוא עניימ ןופ ןעניר סָאװ ןרערט

 ןופ טייצ עצנַאג יד טָאה רע סָאװ עלעקליײשטַאפ רעד טימ ןרעטש םעד רימ

 ,טזָאלעגסױרַא טשינ טנַאה רעד

 עמַאמ יד ,ןרעטש ןפיוא עלעכיט סָאד לייוורעד טלַאה ,עק'מייח ---
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 ,ךיוא ןעמָאנ ַא טלעטשעגוצ ריד בָאה'כ ."הלוגס; ַא רַאפ ןבעגעגטימ סע טָאה

 ןעמָאנ םעד ןבעגעגוצ ריד ןבָאה רימ ...ןענעייל םייב לוש ןיא .,ןוז ןיימ

 ןעמָאנ ןייד .רשוי-ץילמ ַא ןייז רע לָאז ,ןדייז ןייד ,ה"ע ןטַאט ןיימ ךָאנ ,דוד

 ןרָאי עגנַאל ףיוא ןוא לזמ טימ -- דוד-םייח ןיוש זיא

 טיירדיס ,ךימ טזָאלרַאפ דנַאטשרַאפ ןיימ זַא ליפיכ ...טעּפילב עטַאט רעד

 רעפיט ַא ןיא ןיירַא רעדיוו ןיוש לַאפ ךיא .רימ םורַא ץלַא רעדיוו ןיוש ךיז

 ,שינרעטסניפ

 .יודיוװ רימ טימ גָאז -- ןעלמרומסורַא ךָאנ ךיא זייווַאב -- עטַאט ---

 ...ונלזג ...,ונדגב ...ונמשָא : ךָאנ גָאז'כ

 ,רַאפעג ןופ סױרַא ןיב ךיא : ןכָארבעג סיזירק רעד טָאה טכַאנ עקיבלעז יד

 24 לטיּפַאק

 ץרַאה סעמַאמ ַא

 -ץגּפַא ױזַא ךיא ליפ סיזירק ןכַאנ געט עטשרע י סעוהווווול

 יד ,רעטסעװש-ןקנַארק יד ,םיוק עּפישז ךיא זַא טכַאװש

 ןבָאה ייז .גנורעדנואוורַאפ טימ רימ ףיוא ןקוק םיריױטקָאד

 ףיוא ּפָא יז וט ןוא רָאג ךיא םענ ,ןטונימ יד טלייצעג ןיוש 4

 "עג ןיב ךיא סָאװ ןדירפוצ רעייז ןענייז ייז .,שיקרעט 7

 ,רימ וצ ןעלכיימש רעייז טימ סױרַא רימ סע ןזייוו ייז ,טייז רעד ףיוא ןבילב

 ןעמָאנ ַא סעּפע ךָאד ןיב ךיא !ןבעל ןביילב טזומעג ךָאד בָאה'כ ? ןעד סָאװ

 ןיב דצ סנטַאט םעד ןופ ןוא ,דצ ס'עמַאמ רעד ןופ --- םייח ןדייז ןיימ ךָאנ

 !"םיקו יח לארשי ךלמ דוד; : ןוא ; דוד ןדייז ןיימ ךָאנ ןעמָאנ ַא ןיוש ךיא

 -רעביא זיא ךיז ןיפעג ךיא ואוו לָאטיּפש םעד ןופ גנולײטּפָא-רילָאזיא יד = |

 יד ,עירעטנעזיד ,ערעילָאכ ,סופיט :יוװ ן'תאלוח עקידנקעטשנָא טימ טקַאּפעג

 ןָא קוק'כ .עקנַארק-סופיט רַאפ ךעלסילשסיוא זיא גיל ךיא ואוו עטַאלַאּפ

 עקינייא ןעמ טמענ גָאט ןכרוד .קנַארק-טיוט עלַא :ןטנעיצַאּפ-םינכש עניימ

 ךעלייל ַא טימ טקעדעגרעביא ּפעק יד ןטעב יד ןופ רעטנורַא עקנַארק יד ןופ

 ןענייז ענעי זַא ןמיס ַא :ךיז ןע'מלצ םיאלוח יד .סױרַא ייז טריפ ןעמ ןוא
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 ןײרַא ןיוש ןעמ טגָארט -- עגר ַא טמענ'ס ...ןעמוקעגרעביא סרעייז ןיוש
 ,לטעב ןטקידײלעגּפָא םעד רַאפ הלוח םעיינ ַא

 ןכעלרעדיוש ַא רימ ףיוא ןכַאמ םיאלוח יד ןופ ןענייוועג ןוא ןצכערק יד
 עקיבלעז סָאד ןעגנַאגעגכרוד ךיוא ןיב ךיא זַא ,טשינ ךיז טביולג סע .קורדנייא
 יװ ךָאד ךיז ןעמענַאב יז .עקירעביא יד יװ טקנוּפ טריפעגפיוא ךיז ןוא
 טשינ ןעמ ןעק טכַאנײב רעבָא ,ןדיילרעד וצ ךָאנ זיא גָאטיײב ,םיעגושמ ענלָאּפ
 ,גיוא ןַא טימ ןכַאמוצ

 ,ןרַאטינַאס-רענעמ ןוא רענידַאב-לָאטיּפש ,רעטסעװש-ןקנַארק יד ץוח
 טשינ ךָאנ טָאה'מ עכלעוו ןטנעיצַאּפ-סופיט ענעזעוועג סױרַא ךיוא ןפלעה
 רעטסעװש-ןקנַארק יד .סרעטעמָאמרעט יד סיוא ןלייט ייז .ןבירשעגסיוא
 -וצ טגנעה סָאװ לװָאט ןפיוא ץיה יד ןרידרָאקער ןוא ןרידיווער רָאנ ןפרַאד
 טימ ץנעצסעלָאװנָאק רעייז ןעװַארּפ סָאװ יד .טעב ס'הלוח םעד ןופ סנסופ
 רַאפ ןלעטשַאב םיריוטקָאד יד סָאװ ןזייּפש עלעיצעּפס יד ךיוא ןלייטעצ זנוא
 ןלַאנירוא יד וצ ןעמענ ןוא ןעגנַאלרעד ייז .עטעיד רעייז טיול עקנַארק יד
 ,טעב ןופ ןײגרעטנורַא טשינ ןרָאט ןוא טשינ ןענעק סָאװ ןטנעיצַאּפ יד ןופ

 ערעייז וצ ןייגקירוצ טגעמעג גנַאל ןיוש ןבָאה הרבח יד ןופ עקינייא
 ייֵז ןּפעלש ןגעווטסעדנופ .דרעפ יד יװ טנוזעג ןיוש ןענייז יז { ןטנעמיגער
 -קעטש יד טימ סיפ יד ןרַאש ייז ,ןטַאלַאכ-ןקנַארק יד ןיא םורַא ץלַא ךָאנ ךיז
 רעטסעווש-ןקנַארק יד :?עיצקעטָארּפ, ןבָאה ייז -- קיטכיוו ךיז ןכַאמ ןוא ךיש
 ןעגניז ,ןעילוה יז ..."סעקלעמשא עצנַאג ןרָאװעג ןענייז ייז ןעמעוו טימ
 ןופ ןצכערק ןוא ןענייוועג יד זנוא זיא קינייװ .טכַאנ רעבלַאה זיב ןכַאל ןוא
 סעילַאנַאכקַאװ עקיטכַאנייב יד ןופ ןייטשסיוא ךָאנ רימ ןפרַאד ,םיאלוח יד
 ןבעג גנוטכַא ןפרַאד עכלעוו סנירענידַאב-לָאטיּפש יד טימ טייל-הרבח יד ןופ
 ,לָאטיּפש ןיא סיוא טשינ טלעפ לָאהָאקלַא .טכַאנ רעד ךרוד עקנַארק יד ףיוא
 רעטשרעביוא רעד לָאז 1 ךיז ןגָאלקַאב .ט'רוכיש'מ ןוא סַאװק טימ סע יז ןשימ
 ."הריסמע ןסייהעג טלָאװ'ס ...טנעה יד ןיא ייז ייב זיא'מ .ןייז ליצמו רמוש
 ַאזַא ןקידיילרעד טשינ ןעק'מ ביוא .ײמרַא ןייק ןיא טשינ ןעמ טלַאה םעד ןופ
 הרבח רעד לָאז רע .ליומ סָאד ןטלַאה ןעמ זומ --- "םידיא יד טימ ןינע
 ,םיתמ יד יוװ ןגיוצעגסיוא ךָאד ןגיל עלַא ? רענייב יד ןכערבנָא

 ןטוג טימ ןטעבעג ךיז טָאה סָאװ רענייא ןענופעג ָאי אקווד ךיז טָאה
 -נַארק רעד טָאה ,ונ .טכַאניב ,טנװָא ןיא ןעמערַאיל וצ ןרעהפיוא ןלָאז ייז זַא
 זיא ךָאנרעד .ןירַא ןעמַאמ רעד ןיא "ךרבש-ימ, ַא טּפַאכעג לכ-םדוק רעק
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 טשינ ךיז טָאה הרבח רעד ןופ רענייק ןוא ןרָאװעג טצַאלּפעצ טשינ רעיש רע

 "וצ םיא ןעמ טָאה ןסע סָאד ...לַאנירוא םעד ןעגנַאלרעד וצ םיא טרירעג

 זַא טסואוועג עלַא ןיוש רימ ןבָאה קס92 ַאזַא ךָאנ ... .זייא יו טלַאק ןפרָאװעג

 .י.קסיּפ םעד ןטלַאה ףרַאד'מ

 טעװ ןעמָאנ ןייז ןסייהעג רע טָאה קישזי -- הרבח רעד ןופ רענייא

 יו ןעזעגסיוא טָאה ןוא קישזוי ןסייהעג טָאה רע ,ןורכז ןיא ןגיל דימת רימ

 יו טלעטשעגפיוא ןעוועג ןענייז ּפָאק ןייז ףיוא רָאה ערעטיש יד ,קישזָאי ַא

 סעּפע זיא .ףלָאװ א יו רע טָאה ןסערפעג .,שזָאי ַא ייב ןעלדָאנ רָאה יד

 -עגנײרַא דלַאב קישזוי סע טָאה רעלעט ןפיוא הלוח ַא ייב ןבילבעגרעביא

 ןגעווטסעדנופ ךיז רע טָאה ,רעיומ ַא יו טנוזעג ןוא ריזח ַא יו טעפ .טקַאה

 רע לייוו ,טעוועשובעג ןוא טַאלַאכדןקנַארק ןיא גָאט ןצנַאג ַא טײרדעגמורַא

 ןבָאה םיאלוח יד ..."עקנַאכָאקא ַא רַאפ רעטסעװש-ןקנַארק ַא טַאהעג טָאה

 ,יאדװַא ךיא -- טרעטיצעג ןקישזוי רַאפ

 עלעבַאט-ןקנַארק ןיימ ףיוא ,ךיוא רימ וצ ןעּפעשט ןעמונעג ךיז טָאה רע

 ףיוא ןכַאמ ןביוהעגנָא רע טָאה .דיא ַא ןיב ךיא זַא ןבירשרַאפ ןעוועג זיא

 :ןפורסיוא עקידנריטנעמילּפמָאק ןייק טשינ ןובשח ןיימ

 םעד ןָא רָאנ טקוק (טַאדלָאס) !"שזענלָאשזע םעד ןָא רָאנ טקוק --

 ץלַא ןופ סױרַא ךיז ןעיירד סעדישז יד !ןליוּפ ןקידייטרַאפ טעוו רע !קילדישז

 רימ זייװַאב ,טײרדעגסױרַא רזממ רעניילק רעד ךיז טָאה טיוט ןופ ןליפַא --

 "רעניילק, יקסווָאדישז ַא יװ ןעז ליוו ךיא ..."םעניילקע ןייד ,קילדישז ,רָאנ

 רענייא .ןזָאל ורוצ ךימ לָאז רע זַא םיא ןטעב םורַא םיאלוח יד .סיוא טעז

 ,תוחוכ יד וצ לסיבַא ןעמוק ,טעב ןופ רעטנורַא רָאנ רימָאל : ךיז טרעװשרַאפ

 "זו םַאכָאק ַאגָאב קַאי; -- ןעמעלַא רַאפ ןלָאצַאב "ןיס יוורוק; םעד ליוו'כ

 זיא רע .טנעיצַאּפ םעיינ ַא עטַאלַאּפ ןיא זנוא וצ טכַארבעגניײרַא טָאהימ

 ןיא רע טלַאה טכַאנ עצנַאג ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ,דנַאטשוצ ןשיטירק ַא ןיא

 זיא'ס ,תמא .תולוק עדליוו טימ ךיז טיירשעצ רע ,ןצכערק ןוא ןענייוו ןייא

 ,ןייטש ַא ןריר ןעק דנַאטשוצ ןייז רעבָא ,ןגָארטרַאפ וצ רעווש רעייז עקַאט

 .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה רע רעבָא גנַאג ַא טייג רע זַא טליפעג ןבָאה רימ

 עדליוו ַא ןָא טייג עטַאלַאּפ רעזנוא ןבעל ,רָאדירָאק ןיא ,עירַאלעצנַאק ןיא

 יסעסקיש ערעייז טימ הרבח עקירעביא יד ,עקנַאכָאק ןייז טימ קישזוי .עיגרָא

 -רַאפ רעייז .ךיור ַא טייג'ס זַא ןעילוה ןוא ץ'רוכיש ייז ,סנירענידַאב-טכַאנ יד

 ּפָאק םעד טרעכעל ןוא עטַאלַאּפ ןיא זנוא וצ ּפָא טגנילק רעטכעלעג רעטייש
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 רעוו שטָאכ ,טנעוו יד וצ דער ....ןפורעג ...ןטעבעג ךיז ןבָאה עקנַארק יד

 ...טצעזעצ

 םעד ןופ ןרעמָאי סָאד .ןפָאלש טגיילעגוצ קישזוי ךיז טָאה גָאטרַאפ

 קישווי .ךיז טפרַאװ רע ,טיירש רע .ףיוא טשינ טרעה רימ ןגעקטנַא ןקנַארק

 קישזוי .ןרעוו ןפָאלשטנַא טינ םיא ןזָאל ןעיירשעג סנקנַארק םעד .ךיז טקעוו

 סָאש ַא טימ םיא טעשַארטס ןוא ןקנַארק םוצ וצ טייג ,טעב ןופ רעטנורַא טכירק

 ,ךעבענ ,רעקנַארק רעד .ןרעוװ ןגיושטנַא טשינ דלַאב טעוװ רע ביוא קסיּפ ןיא

 ןפיוא ךיז טגייל ,קירוצ טייג קיזשוי ,םיא טימ ךיז טוט סע סָאװ טשינ טסייוו

 ,ליופ טינ קישזוי זיא .רעמ ךָאנ ךיז טעװעדלַאװגעצ רעקנַארק רעד ןוא טעב

 טיג רע יװ עז ךיא ,טעב ןופ ּפָארַא ּפַאכ ַא ךיז רע טיג םינּפ שינלזג ַא טימ

 ןופ טייז רעד ןיא סופ ןטימ ץעז ַא םיא טיג ןוא ןקנַארק םעד וצ זָאל ַא ךיז

 ,ךיוב

 טכַאמ סָאװ עטַאלַאּפ רעד רעביא ךיז טגָארטעצ דלַאװג רענעמונַאב ַא

 ,ןרעטיצפיוא זנוא

 .י.(עװעטַאר) ! ױטַאר !ַאמַאמ !ַאיסומַאמ !ַאמַאמ : טיירש רעקנַארק רעד

 עמַאד ַא ןײרַא ךיז טסייר סע .רעמָאי ַא רימ ןרעהרעד רָאדירָאק ןופ

 יד ,ןטעב יד ןופ ביוה ַא ןעמעלַא זנוא טיג טעּפמיא ןַא ;עטַאלַאּפ רעד ןיא

 !ַאמַאמ; טרעמָאי סָאװ ןקנַארק םענעגָאלשעג םעד וצ ךיילג טפיול עמַאד

 יז טיירש םינּפ ןייז קידנשוק ןוא טעב ןייז ףיוא ףרָאװ ַא ךיז טיג יז 4 ַאמַאמ

 : שירעטסיה סיוא

 ! ןוז ןיימ ,ריד ןבעל ָאד זיא עמַאמ יד !ָאד ןיב ךיא ! ןוז ןיימ --

 -יּפש ןיא ןרָאװעג זיא סָאװ עכָאטַאמוס יד ןפיײרגַאב וצ טשינרָאג זיא'ס

 .לסעק ַא ןיא יו טכָאק'ס -- סופיט רימ סָאװ ,עיצַאלָאזיא רימ סָאװ .לָאט

 ןטנעיצַאּפ ,םיריוטקָאד ,רעטסעווש-ןקנַארק ,ןטייז עלַא ןופ טפיול'מ ,טילפי'מ

 טָאה הלוח םענעגָאלשעג םעד ,יײצילָאּפ-רעטילימ ,סעטַאלַאּפ ערעדנַא ןופ

 רעקידנגָאלק רעד ןופ טײלגַאב ,עטַאלַאּפ רעזנוא ןופ טריפעגסױרַא דלַאב ןעמ

 "ץבעריפרעטנוא; ןעמונעג ןבָאה ןטסיצילָאּפ"רעטילימ יד ןופ ייווצ .ןעמַאמ

 .ןעזעג טשינ ףוצרּפ םענ'הפירט ןייז רימ ןבָאה רעמ .ןקישזוי ייב

 ,סױרַא ךיז טזייוו .סעװַארּפס ,ןעגנושרָאפסױא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 טשינ ןוא רעמ טשינ זיא ןגָאלשעג טָאה קישזוי ןעמעוו רעקנַארק רעד זַא

 ,יימרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רָאיַאמ ַא יו רעקינייוו

 עטַאווירּפ ןייק ןענייז עקנַארק-סופיט רַאפ ליײטּפָא-עיצַאלָאזיא ןיא יו ױזַא
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 זנוא וצ טגײלעגניירַא לייוורעד רָאיַאמ םעד ןעמ טָאה ,ןעוועג טשינ ןרעמיצ

 ,םיא טיִמ ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג טשינ יווייס טָאה רע ,עטַאלַאּפ ןיא

 ריא זַא ווָאקַארק ןיא ןעמַאמ ןייז ןסיוו טזָאלעג ןעמ טָאה טנעמיגער ןייז ןופ

 ןעמוקעג ךיילג יז זיא ,לָאטיּפש ןשירעטילימ רענדָארג ןיא ךיז טניפעג ןוז

 קנַארק יד זַא עירַאלעצנַאק ןיא קידנטרַאװ .ןוז ריא טימ ןעז וצ ךיז ןרָאפ וצ

 עכעלרעמָאי יד טרעהרעד םיצולּפ יז טָאה ,םיא וצ ןריפניירַא יז לָאז רעטסעווש

 ןסירעגניירַא ךיז ןוא לוק סָאד טנעקרעד דלַאב טָאה יז *!עמַאמ, : ןעיירשעג

 ,ןוז ריא וצ

 ייצניא ןכעלרעדיוש םעד ןגעוו עקנַארק יד טגערפעגסיוא ךיוא טָאה'מ

 זיב טנװָא ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ סעקנַאילוה יד ןגעוו טלייצרעד טָאה'מ ,טנעד

 ערעייז וצ ןעוועג חלשמ דלַאב ןעמ טָאה עטקידלושַאב עלַא ,טכַאנייב טעּפש

 ןרָאװעג ליטש זיא'ס .ןטיבעג ןעמ טָאה סנירעטכעוו-טכַאנ יד ;ןטנעמיגער

 .טבעלעגפיוא ןבָאה ,עקנַארק יד ,רימ ןוא

 לא 6
 *א

 טקעדַאב ןבָאה סָאװ סעמַאילּפ עניורב יד ,ךעלסיבוצ ךיז רעסעב ךיא

 רעטנורַא ןיוש ךירק ךיא .רעסַאלב ןרעוו םינּפ סָאד ןוא רעּפרעק ןצנַאג ןיימ

 עטַאלַאּפ רעדנַא ןַא ןיא ןריפרעביא ךימ טסייה רָאטקָאד רעד ,ךיוא טעב ןופ

 | ,ץנעצסעלָאװנָאק רַאפ

 קיצנַאװצ ַא ייב ןַארַאפ ןענייז ךיז ןיפעג ךיא ואוו עטַאלַאּפ רעיינ רעד ןיא

 ןיא טזָאלעגרעביא ךימ טָאה ןעמ ואוו עטַאלַאּפ עבלעז יד זיא סָאד .ןטנעיצַאּפ

 "רַאפ ךימ טָאה'מ יוװ םעד ךָאנ רדס ןטייווצ םעד ןופ טכַאנ רעד ןיא רָאדירָאק

 ךימ טָאה סָאװ ,ןירעטכעװ-טכַאנ ערעטלע עבלעז יד .רעמיצ-דָאב ןיא ןסעג

 םורַא ךיז טּפַאכ יז .ךימ טנעקרעד ,טעװעטַארעגּפָא קיצרַאה ױזַא טכַאנ ענעי

 ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז ןעגנולעג זיא רימ סָאװ החמש-אלמ זיא יז .רימ טימ

 ןיא ךיוא זיא לקינייא ןַא ס'ריא זַא טלייצרעד יז ,תוומה-ךאלמ ןופ לגענ יד

 טָאה'ס !עמַאמ ,עמַאמ : ןפור ןיימ טרירעג ריא טָאה ןטסרעממַא ,ײמרַא רעד

 רשפא ,ואוו-ץעגרע ןופ לקינייא ריא טפור סָאד זַא טלעטשעגרָאפ ריא ךיז

 עצנַאג יד יז טָאה רַאפרעד ? עגַאל רעשיטירק ַאזַא ןיא ךיוא ךיז רע טניפעג

 ןעמוקעג זיא עמַאמ ןיימ ןעוו ,רעטעּפש ,רימ טימ ןבעגעגּפָא ױזַא ךיז טכַאנ

 טָאה ,ביל בָאה ךיא סָאװ סעװַארטָאּפ טכַארבעגטימ ןוא טיזיוו ַא טימ רימ וצ
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 ס'עמַאמ ןיימ טימ ןעוועג היחמ ךיוא ,ןירעטכעװ-טכַאנ יד ,טניירפ ןיימ ךיז

 | | /  +סעקמָאקַאל ע'רשכא
 ןסע ,ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא טשרע ךיא בָאה עטַאלַאּפ רעיינ רעד ןיא

 טשינ גנַאל ןיוש טָאה'מ סָאװ ןזייּפש עכלעזַא ןוא טַאז וצ ןבעגעג ןעמ טָאה

 טיורב סייוו : יו ,ךיק-יײמרַא רעד ןיא טשינ ןוא טָאטש ןיא טשינ -- ןעזעגנָא

 -ָארּפ עלַא יד .רעייא ,דַאלעמרַאמ ,רעטופ ,ןקַאבעג לעמ רענַאקירעמַא ןופ

 ,ןלָאטיּפש יד רַאפ טלעטשעגוצ "ץיירק רעטיור, רענַאקירעמַא רעד טָאה ןטקוד

 -- טנעה יד ןיא ןטנַאלוקעּפש יד וצ ןלַאפעגנײרַא זיא םעד ןופ בלַאה יַא

 ייז ךיא בָאה לָאטיּפש ןופ ןצכעקעג עקישיילפ יד ,ךיז רַאפ ןינע ןַא זיא סָאד

 טקנעשעג רימ טָאה םלוע-לשיונובר רעד ןעוו תופירט ןסע .ןעוועג לחומ

 !זלַאה םענ'הפירט ַא ןבָאה עקַאט ךָאד ןעמ ףרַאד םעד ףיוא ?ןבעל סָאד

 וצ ךיז ןסָאלשַאב בָאה'כ .ןסעגעג טשינ תופירט ןייק טלָאמעד זיב בָאה ךיא

 .ןבעל עצנַאג סָאד ןיד םעד ייב ןטלַאה

 : גירק ךיא סָאװ ןסָאריּפַאּפ יד ןעוועג רימ ייב זיא סניוועג עסיורג סָאד

 ןופ וליפַא טכַארטעג טשינ טלָאמעד ךָאנ בָאה ןײלַא ךיא .ךעלגעט קיטש ןעצ

 ןגינעגרַאפ ןרעייט ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז טלָאװעג טשינ בָאה ךיא ;ןרעכיור

 ןופ ןצעמע טימ טקישעגּפָא ייז ןוא טלמַאזעגפיונוצ ןסָאריּפַאּפ יד בָאה ךיא

 ןרַאפ הנתמ ַא יו -- ןייז הלוח-רקבמ ךימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ החּפשמ רעד

 ,ןטַאט

 ָאקצטיא לרענייגיצ רעד

 ַא טגיל ,ןשיוצ ןיא עלעשיט ַא טימ רָאנ ,טעב ןבעל טעב ,רימ ןבעל

 ןופ .טשינ רעכיז רעמ -- ןצניינ רָאי ַא רשפא זיא רע .קיטַאדלָאס רעגנוי

 ןגיױא עצרַאװש-ליוק ייוצ סױרַא ןטכייל םינּפ ןטקָאטעגּפָא םעניורב ןייז

 -רעד טשינ ךָאנ ךיז ןעק'מ .ָאקצטיא --- זיא ןעמָאנ ןייז .רענייגיצ ַא זיא רע

 טשינ ןפוא-םושב ןעמ ןעק םיא ףיוא קידנקוק ,זיא םיא סָאװ ןעוועטנורג

 עקינייא ,ןכוסמ-הלוח ַא זיא רע רעבָא .ללכב םיא זיא סעּפע זַא ,ןענעקרעד

 סָאד םיא ייב ןעמ טּפַאצ ,טייז ַא ןיא רעסַאװ טָאה רע זַא ןטלַאה םיריוטקָאד

 ,תאלוח-טולב ַא זיא טײקנַארק ןייז זַא ןענייז ןזָאנגַאיד ערעדנַא .רעסַאװ

 -- ןטּפעצער ײלרעלַא ןייא םיא טיג'מ : ןטנעמירעּפסקע םיא ףיוא טכַאמ'מ



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןאמרעה 202

 סָאװ םעד ןופ ןעײטשַאב קנערק ןייז ןופ ןעמָאטּפמיס יד ,טשינ טפלעה סע

 -טימ .קיטייוו םוש ןייק טשינ טליפ רע .לַאמרָאנ טולב ןייז זיא טייצ לקיטש ַא

 -ָאמרעט ןופ ךיוה ןטסכעה ןזיב ץיה יד ףױרַא סָאש ַא םיא ייב טיג לָאמַא

 רע טדער ,קַאטַא רעד ןָא טמוק .ץיה ןופ טנערברַאפ שזַא טרעוו רע ,רעטעמ

 טימ ןטנעיצַאּפ יד יו טשינ טעװעדלַאװג ,טשינ טיירש רע ,געוו ןופ טשינ

 .טגניז רע --- ןוא ןצנַאלג ןגיוא יד ,ןעילג ןקַאב יד ,ליטש טגיל רע ; סופיט

 ,רעדיוו ,ךיא .טעב ןופ ןריר וצ טשינ ךיז ןלױפַאב ןעמ טָאה ןיָאקצטיא

 ךיא ףלעה .,ןטייקירעוװש םוש ןָא טַאלַאכ ןיימ ןיא ןזײרּפשמורַא ןיוש ןעק

 רעטסעווש:ןקנַארק יד ןעוו לַאנירוא םעד םיא גנערב ךיא .ןָאקצטיא סױרַא

 טרעכיורעג ;טשינ ןיטולחל רע טָאה ןסעגעג ,ךיג ױזַא ּפָא טשינ ךיז טפור

 עמַאמ יד סָאװ ןכַאז עטוג יד טימ ןלייט םיא טימ ךיז ליוו ךיא .טשינ ךיוא

 ָאקצטיא ,ן'לעוּפ טשינ םיא ייב רעבָא סע ןעק ךיא ,םייה רעד ןופ רימ טקיש

 ,ימזָאװ, ,ןסָאריּפַאּפ גנולייטוצ עצנַאג ןייז ירפ רעד ןיא ןדעי רימ טגנַאלרעד

 "צטיא וצ ןדנובעגוצ רעייז ןרָאװעג ןיב ךיא ,(ןטָאט ןרַאפ ,םענ) *ַאצטָא ַאילד

 ,גָאט וצ גָאט ןופ ןייא טייג רע רעבָא ,ןץָאק

 ,ןסנַאמָאר עשיסור ענייז .ךיז רע טגניזעצ ,ץיה יד ןַאקצטיא טלַאפַאב

 ןמיס רעטסעב רעד זיא ןעגניז ןייז .ץרַאה סָאד ןעמענעצ ,רעדיל רענייגיצ יד

 -ָאמרעט ןייק טשינ וליפַא ןיוש ףרַאד'מ --- רעייפ ַא יו ןיוש טנערב רע זַא

 .רעטעמ

 ןייז ןופ רימ טלייצרעד ָאקצטיא ןוא ןטעב יד ףיוא רימ ןגיל טנוװָא ןיא

 רעד ןיא ןייטשסיוא ףרַאד רע סָאװ טעטילַאטורב רעד ןופ ,ןבעל-רענייגיצ

 ַא יװ סָאװ םעד טימ םיא טסיירט ךיא .,רילָאק-רענייגיצ ןייז בילוצ ײמרַא

 קילג ַא זיא'ס ,סענַאּפ עשילױּפ יד ןופ קינָאה ןייק טשינ ךיוא ךיא קעל ,דיא

 ןעגיפעג סע ואוו ,ענדָארג טָאטש-םייה ןיימ ןיא לייוורעד ךיז ןיפעג ךיא סָאװ

 ,החּפשמ עצנַאג ןיימ ןוא ןרעטלע עניימ ךיז

 רעביא ץעגרע טרעדנַאװ -- ָאקצטיא רימ טלייצרעד --- החּפשמ ןייז

 יד ןיא ,עינעמור ןופ טמַאטש *רָאבַאט; ןייז .רעפרעד ןוא טעטש עשיליוּפ

 -ָאװער רעד ךָאנ .ןרעדנַאװמורַא סָאד רעווש ןעמוקעגנָא ייז זיא ןרָאי המחלמ

 ןייק דנַאלסור ןופ :טרָא וצ טרָא ןופ ןבירטעג טשרע ייז ןעמ טָאה עיצול

 סלַא .הכולמ ַא ןרָאװעג זיא ןליױּפ זיב ,עיצילַאג ןייק ןטרָאד ןופ ,עינעמור

 ןבעל-רענייגיצ םוצ ןעוועג טניואוועג זיא רע ,טרַאעג טשינ םיא טָאה דניק

 ןרָאװעג רעטלע זיא רע ןעוו רעבָא ,טיורב לקיטש סָאד ןעלטעב ,ןענע'בנג ןופ
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 ןדיוב יד ןיא ךיז ןעיילשמוא סָאד ,ןּפעלשמורַא סָאד ןרָאװעג ןסערעד םיא זיא

 ,עטָאלב רעד ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןוא

 ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא *רָאבַאט, ןופ ןפָאלטנַא רע זיא גרעבמעל ןבעל

 ןייק טשינ ךיוא ךָאנ ןעק ,ָאקצטיא ,רע ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא קיליוװיירפ

 -ימ ןיא ןבעל סָאד .ןושל-רענייגיצ ןוא שינעמור ,שיסור טדער רע .שילױּפ

 -שטנעמסיוא ךיז רע טעװ ָאד .רעירפ יו רעסעב אקווד םיא טלעפעג רעטיל

 ,סעיצַאלָאטסניא עשירעטילימ יד ןעיוב סָאװ ןרָאיּפַאס יד טימ זיא רע .ןעל

 ןליוויצ ןיא ןעמוק ץינוצ טוג םיא טעװ ךַאפ רעד .הכאלמ יד ןיוש ןעק רע

 "וצ ףיוא יו טקנוּפ זיא .טסניד-רעטילימ ןופ גנואײרפַאב ןייז ךָאנ ןבעל

 זיא -- רע טגָאז -- רענייגיצ יד טימ .ךיז טליקרַאפ ןוא רע טמענ סיעכהל

 טנוזעג ןעועג ןוא טפול רעיירפ רעד ףיוא ןבעל עצנַאג סָאד ןפָאלשעג רע

 זַא ןייז לָאז ,גנוליקרַאפ ַא -- שינעקישנָא ןַא ריד ַאנ -- רעטציא .זיר ַא יו

 -רַאפ ,..ןרעדנַאװ ןעקנַאדעג ענייז ...? ןטלָאשרַאפ עקיניימ ךימ ןבָאה סָאד

 ...ןיוש ט'הפירש רע ..,ליטש ךיז טגניזעצ רע ...ךַאמ ייג ןוא --- ךיז טליק

 ןעמ .שרעדנַא סעּפע רעה ךיא .ָאקצטיא טקנעד ױזַא ? ךיז טליקרַאפ

 ,גנו'מס'רַאפ-טולב :קנערק ע'תמא יד טָאה רע זַא טקיטכעדרַאפ

 ,ןעּפילכ ַא רימ וצ טפָא ךיז טגָארטרעד טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא

 ,עילָאד-רענייגיצ רערעטסניפ ןייז ףיוא ןיירַא ןשיק ןיא ָאקצטיא טנייוו סָאד

 רע :טליפ רע יװ ןעז טעב סיָאקצטיא וצ רעבירַא קוק ךיא ,גָאטרַאפ

 .ךַאװ ןיוש זיא רע זַא ןיימ ךיא ; טלכיימש ןוא ןגיוא ענעפָא טימ טגיל

 ייג ךיא .טשינ טרעפטנע רע ,ךיא גערפ -- ?סעּפע טסליוװ ,ָאקצטיא ---

 ,..טשינ ךיז טריר רע -- ןעלסקַא יד ייב םיא לקָאש ךיא ,טעב ןופ רעטנורַא

 .ןעגנַאגעגסיױא טייהרעליטש רע זיא טכַאנ רעד ךרוד



 25 לטיֿפַאק

 ןסָאריּפַאּפ

 -ןקנַארק-טּפיוה יד זיא ַאקצענָארװ ַאינָארב טנַאנעטװ }

 רעזנוא רעביא עיזיוורעּפוס עצנַאג יד טָאה סָאװ רעטסעווש |}

 ,סעדייבעג עכעלטע ןופ טײטשַאב סָאװ גנולײטּפָא-לָאטיּפש

 יד ,ַאקצענָארװ רעטסעװש סלַא יז רימ ןריסערדַא לעיציפָא

 יד רעטנוא םיאלוח יד ןוא רעטסעווש-ןקנַארק ,םיריױטקָאד

 ,?ַאינָארב רעטסעווש,, יז ןפור ןגיוא

 ןופ עקנידנָאלב עקירָאה-ןסקַאלפ ,עקיגיוא-ןירג ַא ,ַאקצענָארװ רעטסעווש

 ַא זיא יז .יובעג ןשיטעלטַא ןופ רוגיפ רעקנַאלש ַא טימ ,סקואוו ןלעטימ

 הנמלַא ןַא זיא יז ,ףרַאד ןעמ ןעוו גנערטש ןייז ךיוא ןעק יז רעבָא עקיטומ-טוג

 רעד וצ טנעָאנ ןעניואוו סָאװ ןקַאילָאּפ ןופ טמַאטש יז .רעקיסיירד עירפ יד ןיא

 ןשטייד ַא ןיא רעטסעווש-ןקנַארק ַא ןעוועג יז זיא רעירפ .ץענערג רעשיסיירּפ

 םעד רַאפ םישדח טנָארפ ןשיסור ןפיוא ןלַאפעג זיא ןַאמ ריא ,לָאטיּפש-דלעפ

 "גולָאװ יז טָאה דנַאלשטיײיד ןיא שינערעקרעביא רעד ךָאנ ,דנַאטשליטשנֿפָאװ

 רעטסעווש-ןקנַארק סלַא גנורַאפרעד ריא טימ .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טריט

 ,לָאטיּפש-זיירק ןשירעטילימ רעזנוא ןופ ןירעטלַאװרַאפ ַא ןרָאװעג דלַאב יז זיא

 ,עטַאלַאּפ רעזנוא וצ טריפעג טָאה סָאװ ,רָאדירָאק ןופ קע עמַאס םייב

 ןעוועג ךעלטנגייא זיא'ס .טעניבַאק ס'ַאינָארב רעטסעוװש ןענופעג ךיז טָאה

 ,לרעמיצ-ףָאלש ןוא לרעמיצ-םַאנפיוא ,לרעמיצ-טעברַא ןַא ןופ גנוריניבמָאק ַא

 ,ןָאפעלעט ַא ,ןלוטש ענרעצליה רָאּפ ַא ,עקרויב ַא ןענַאטשעג זיא טנַאוװ ַא ייב

 עקיצנייא סָאד .רעכיב עשילױּפ ןוא עשטייד עכעלטע טימ עלעקרעשזַאטע ןַא

 ;עקנידרַאג רעטמולבעג ַא טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג זיא ףיוה םוצ רעטסנעפ

 דלַאב .ּפעט-ןעמולב עטעװעקַאילבעגּפָא עכעלטע --- שטַאל-רעטסנעפ ןפיוא

 עיפַארגָאטָאפ ַא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רעמיצ ןיא ןעמוקנײרַא םייב

 .עקרויב רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ רעציפָא ןשטייד ַא ןופ

 לטרעפ-יירד ןופ טעב ַא ןענַאטשעג זיא לטנעוו שינַאּפש ַא טימ טלײטענּפָא

 -רעדיילק ַא ,קישטרָאיװַאק ַא -- טעב ןבעל עגָאלדָאּפ רעד ףיוא .סיורג
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 -טנַאװ ַא -- םעד רעביא ןוא עלעשיט ןיילק ַא ףיוא לסישישַאװ ַא ,לקנעש

 ןופ דליב ַא טָאה קישטרַאודוב *סַאינָארב רעטסעווש, טצנַאגרעד .,עלעגיּפש

 ןופ סנּפָאקוצ ןרעביא לקניוו ַא ןיא ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,*עירַאמ עטנעיווש; רעד

 ,טעב ריא

 ןעניב יװ *ַאינָארב רעטסעווש; םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה םיריױטקָאד יד

 יד וליפַא ;טלעפעגסיוא טשינ ריא ןבָאה "ןרָאשזַאכוַאק ןייק ,קינָאה םורַא

 ןייק ןעוועג טשינ ןיב ךיא .טָארט ןדעי ריא ךָאנ טצכעלעג ןבָאה עקנַארק

 ליפעג ַא -- טגערעג ןוא טציירעג ךיוא ךימ טָאה טייהנזעונָא ריא ,םַאנסיוא

 עקיטייצירפ יד קידנענעכער טשינ ,לָאמ ןטשרע םוצ טשרעהַאב ךימ טָאה סָאװ

 ןירעליש ַא וצ רעדָא ןירערעל ַא וצ ןליפ רעדניק סָאװ ,"ןעלזָאמ-עביל;

 ,"סקעס:-תוכלה/ ןיא טנוװַאהַאב ןעוועג אקווד ןיב ךיא ,סַאלק ןבלעז םעד ןופ

 ליפוצ ןיב ךיא .קשח ןייק ןעמונעגנָא טשינ םעד וצ טָאה ןײלַא ךימ רעבָא

 טַאהעג דלודעג ןוא טייצ טָאה רעוו --- ןטעטיוויטקַא עניימ ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג

 טלעפעגסיוא רימ טָאה סָאד רָאנ ?ךעלדיימ טימ ּפָאק ַא ןעיירדרַאפ וצ ךיז

 ןָאט וצ סָאװ קידנבָאה טשינ ןוא רעבָא לָאטיּפש ןיא קידנגיל ?למור םוצ

 רעטסעװשג טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןעקנַאדעג עניימ עלַא ןענייז ,ךיז טימ

 ,?ַאינָארב

 ןיא ןעײרדמורַא ךיז ךיא ןעק גנַאל יו ,קילײװגנַאל רעייז רימ זיא'ס

 זיאס ?טעברַא ךָאטש ַא ןָא ןשטַאלקעטש יד טימ טַאלַאכ-ןקנארק םעד

 "סיױרַא ןָא ביוה ךיא ,רעטקַארַאכ ןקידרעבליזקעווק ןיימ וצ טסַאּפעגוצ טקנוּפ

 ןעק ךיא רָאנ סָאװ טימ רענידַאב יד ןוא רעטסעוװש-ןקנַארק יד ןפלעהוצ

 ,ץיה יד ןטסעמ וצ ףיוא סרעטעמָאמרעט לייט ךיא .ןעמענרַאפ ךיז געמ ןוא

 ךיא ;ןקנַארק-רעווש ַא רַאפ לַאנירוא ןַא ,ןטיײצלָאמ יד ןעגנַאלרעד ףלעה ךיא

 רַאפ טּפױהרעביא .עטַאלַאּפ רעזנוא ןיא ןשינעפרעדַאב ערעדנַא גרָאזרַאפ

 טכַאנ רעד ןטימ ןיא גנַאג ַא ןפיול וצ טיירג ךיא ןיב *ַאינָארב רעטסעוװש;

 ןגיא עריא ןיא ןח"אשונ קרַאטש ךיא ןיב ןפלעהסיורַא ןיימ טימ .ןליפַא

 .ךעלקילגרעביא ןיב ךיא .(עלעּפע) *ָאקשטָאלבַאי; ףיוא ןעמָאנ ןיימ טיצרַאפ יז

 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ לָאמַאטימ ךיז טָאה לָאטיּפש ןיא טעטיוויטקַא ןיימ

 רעדעי וצ .חוויר םענייפ ץנַאג ַא טכַארבעגנײרַא רימ טָאה סָאװ "עלעטפעשעג;

 ס'עמַאמ ןיימ ןעוועג זיא --- ?עקלַאקימס, עלעקיטש ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ךַאז

 ; קיניײװ זיא *עקלַאקימס, ןבָאה וצ זַא ןבעגעגוצ רָאנ בָאה ךיא ,עיּפָאזָאליפ

 ןָאטעג ךיא בָאה סָאד ןוא .ןצונַאב ךיוא סע ףרַאדימ
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 ןסָאריּפַאּפ ןעצ טלייטעגוצ ירפ רעד ןיא ןדעי טמוקַאב הלוח רעדעי

 רעדָא טשינ ןענעק סָאװ עכלעזַא ןטנעיצַאּפ יד ןשיווצ ָאד ןענייז סע .ךעלגעט

 ןבָאה סָאװ עקנַארק יד קידנענעכער טשינ ןיוש -- ןרעכיור טשינ ללכב ןרָאט

 "יּפַאּפ רעד וצ רעבָא ,ייז טימ ךיז טוט'ס סָאװ טשינ ןסייוו ןוא ץיה עסיורג

 יד ייב ןָא ךיז ייז ןעלמַאז .טקיטכערַאב יוו-ייס ייז ןענייז גנולייטוצ-ןסָאר

 זַא שממ ךיז ןטעב ןוא ןטעב ערעייז ןבעל ךעלטסעק-שיט יד ןיא עקנַארק

 ןיב --- ױזַא ביוא .ךיוא ןָאטעג סע טָאה'מ ...ןעמענקעװַא ייז לָאז רעצעמע

 טקיניירעגסיוא ,ןעוועג *ץמח:רעבמ, ךיא בָאה טשרעוצ .רעכליב ךָאד ךיא

 ,ךיז וצ טלקעּפעגרעבירַא ןסָאריּפַאּפ יד ןוא ךעלטסעק-שיט עלַא טשרמולכ

 -עגוצ ענייז ןזָאלרעביא ףרַאד'מ ןעמעװ טסואוועג ןיוש ךיא בָאה ךָאנרעד

 -ץג ךיא בָאה ןקירעביא םעד טימ .טשינ ןעמעוו -- ןוא ןסָאריּפַאּפ עטלייט

 "עגנייא ךיא בָאה "ביור, םעד ןופ לייט ַא ,"ךלש יצחו --- ילש יצח; טכַאמ

 ...גייווש ַא ןכַאמ ןרַאפ *סונָאב; ַא יו ,טרעכיורעג ןבָאה סָאװ יד ןשיוװצ טלייט

 ףוס-לכ-ףוס .ןלעב ַא ןעוועג ןיילַא ךיא ןיב ץכעביילברעביא םעד ףיוא ןוא

 ןסָאריּפַאּפ יד ףיוא ןעוועג "םחרמ; ךיז רענידַאב-לָאטיּפש יד ךָאד ןטלָאװ

 -רעד ןוא טנעיצַאּפ ַא ךיוא ךָאד ןיב ךיא ;רימ ףיוא הווצמ רעמ ךָאד זיא --

 "אשמ;? םעד ןענוגרַאפ רימ ןבָאה ןטנעיצַאּפ עקירעביא יד .רענעגייא ןַא וצ

 ױזַא ייז ךיא ןידַאב ןענידַאב ? רימ ןופ ייז ןגירק קלח ערטסקע ןַא ,"ןתמו

 .ןעמוקַאב ליואוו רימ לָאז ? גָאט ןכרוד יירטעג

 ,גרַאװנסע : הרוחס ךָאנ ןלַאפעגוצ רימ זיא ןסָאריּפַאּפ טימ רחסמ םעד וצ

 -ַאב ,םיריוטקָאד יד .ןטפעשעג ענעדלָאג טכַאמעג רָאג ךיא בָאה םעד טימ

 יז ;עקנַארק יד טכוזַאב גָאט ןדעי ןבָאה ,ַאינָארב רעטסעווש; ןופ טיילג

 .גָאט ַא ןטייצלָאמ יירד יד רַאפ עטעיד ַא ןבירשרַאפ םענייא ןדעי ןבָאה

 ,ךיק ןופ ףעש םעד וצ טלעטשעגוצ לטעצ סָאד טָאה ?ַאינָארב רעטסעווש;

 בָאה ךיא ןוא עטַאלַאּפ רעד ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה ןטכירעג עטלעטשַאב יד

 טזָאלרַאפ ןיוש ךיז ןעמ טָאה וצי-רעטעּפש ,ןלייטעצ ןטימ ןפלָאהעגסױרַא

 רעבָא ןענייז סע .ןטנעיצַאּפ יד וצ ןסע סָאד ןעגנַאלרעד ןטימ ןיילַא רימ ףיוא

 -קָאד רעד ,טרירעגוצ טשינ ןסע םוצ ךיז ןבָאה סָאװ עקנַארק עכלעזַא ןעוועג

 עטכָאקעג :ץַאט ןפיוא ןייטש ןבילבעג זיא'ס רעבָא ,ןבירשרַאפ עקַאט טָאה רָאט

 וצ הריבע ןַא ןעוועג טושּפ זיא'ס .דַאלעמרַאמ ,טיורב סייוו ,רעטוּפ ,רעייא

 -סָאװ .ןעמענקעװַא סע ןלָאז רענידַאב-לָאטיּפש עליוויצ יד זַא ןייטש סע ןזָאל

 "סיוא ךיז ןבָאה רענידַאב יד רעדייא ךָאנ ...*!עקלַאקימס; ? םייח טוט עשז
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 ענעבילבעגרעביא ענעקורט עלַא ןיוש ןענייז ,ןצַאט יד ןעמענוצקעווַא טצַארקעג

 ,ןשיק ַא ןופ לכיצ ַא ןיא טקַאּפעגנײא ןעוועג וינעמ רעד ןופ ןזייּפש

 "נַארק עשירענעוו ףיוא םיאלוח יד ןעוועג ןענייז "םינוק, עטסעב עניימ

 -רַאפ עלעוסקעס רעייז ;סעקַאּפַאל עטנוזעג ןעוועג ייז ןענייז ױזַא ,ןטייק

 ןעמ טָאה לַאטיּפסָאה ןיא .ןטיטעּפַא ערעייז טרענימעג טשינ טָאה טייהנגעל

 ,..טגיילעצ ךיז ןבָאה ייז ןוא -- המחלמ ייב טלַאה'ס ,ייז ףיוא םורק טקוקעג

 ןליפַא ייז רַאפ קינייװ-וצ ןעוועג ןענייז ערעייז סעיצרָאּפ-זייּפש ערעגָאמ יד

 עיצרָאּפ ערטסקע ןַא ךָאנ ןעגנַאגעגסיױא תויח סָאד ייז זיא'ס ,זייּפשרָאפ ַא רַאפ

 .רעטסײמ-טנַאיװָארּפ רעייז ןרָאװעג ךיא ןיב "חקמ; ןטוג ַא רַאפ ,ונ .זייּפש

 "לקנוקע םעד טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ טגַאװעג טשינ לָאמניײק טלָאװ ךיא

 ע'תמא יד טרָאד טשינ בָאה ךיא ןעוו ,לַאטיּפסָאה ןיא טפעשעג-"לקנומ

 ףלעה ךיא סָאװ ןלעפעג רעייז זיא ריא .?ַאינָארב רעטסעוװש; --- עיצקעטָארּפ

 ריא קוק ךיא .ןילַא ריא --- רקיע רעד ןוא ,עטַאלַאּפ רעד ןופ ןדעי סױרַא

 ,גנַאלרַאפ ןטסדנימ ריא ןעמוקוצכָאנ טיירג ןיב ןוא ןגיוא יד ןיא

 רעדעי וצ טָאה סָאװ עטריגעליווירּפ יד ןופ רענייא ןרָאװעג ןיב ךיא

 ןטַאװירּפ ריא ןיא "ַאינָארב רעטסעווש רעד וצ ןעמוקניײרַא טגעמעג טייצ

 רעטפָא ןַא ןרָאװעג ןטרָאד ךיא ןיב ,ן'תוחילש עניימ טימ תוכייש ןיא .טעניבַאק

 : טריקָאש ךימ ןבָאה טעניבַאק *סי'ַאינָארב רעטסעווש; ןיא ןכַאז ייווצ .טסַאג

 ןוא -- עקרויב רעד ףיוא רעציפָא ןשטייד םעד -- ןַאמ ריא ןופ דליב סָאד

 ...טעב ןרעביא "*עירַאמ עטנעיווש רעד ןופ דליב סָאד

 ריפ ךיא סָאװ ןטפעשעג יד ןגעוו *טַאלב; זיא *ַאינָארב רעטסעווש? זַא

 -לָאטיּפש יד זַא ,סע ךיז טקיש יװ לייוו .רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא -- ןָא

 ייז זיאס יו םעד ךָאנ רימ ףיוא טנָאלקַאב ןבָאה טשינ ךיז ןלָאז רענידַאב

 ךיז טָאה יז יװ גנַאל ױזַא רעבָא ?ףיש ַאזַא רימ בילוצ ןעגנַאגעגרעטנוא

 ? ןגרָאז וצ טַאהעג ךיא בָאה סָאװ ,קידנסיוו-טשינ ןוא קידנעעז-טשינ טכַאמעג

 עכלעזַא ןצרַאה ןיימ ןיא טקעװרעד ךיז ןבָאה'ס סָאװ רעדנואוו ַא ןעד זיא

 סָאװ טײקרַאבקנַאד ןופ ןליפעג ? יַאינָארב רעטסעוװש; וצ ןליפעג עסייה

 טָאה'ס .ריא וצ גנוטסולג רעכעלטפַאשנדייל ַא טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה

 -ייב טזָאלעגכָאנ טשינ ךימ טָאה סָאװ טייקיריג עשיטָארע ןַא טשרעהַאב ךימ

 ,..טכַאניײב רעקינייוו ךָאנ ןוא גָאט

 ,יז טָאה ? ריא וצ ןליפעג עניימ ןענַאטשרַאפ *ַאינָארב רעטסעווש; טָאה
 טריּפשרעד ,גנורַאפרעד-טַארייה טימ ןיוש ,רימ ןופ רעטלע ליפ ,יורפ סלַא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעהי 208

 ?טענגַאמ ַא יװ ריא וצ ךימ טיצ סָאװ גנורעגַאב עקרַאטש יד וויטקניטסניא

 סָאװ לכיימש ַא ס'ריא ,ןגיוא ענירג עריא ןופ קוק ןייא ןעוועג גונעג זיא רימ רַאפ

 טלּפמעטשעגּפָא ןוא ליומ ןטנפעעג-בלַאה ןכרוד ןייצ עסייוו עריא ןזיוװַאב טָאה

 ןדניצנָא ךיז לָאז דייוועגניא ןיימ זַא ,ןקַאב עריא ףיוא ךעלעבירג-ןח ייווצ

 טרַאצ ַא ןזײװסױרַא טעוו יז זַא .ןשעל ןעק ,ַאינָארב ,יז רָאנ סָאװ רעייפ ַא יו

 לדנעּפש ַא יװ רַאד ,ּפָאק ןטעשזירטסעגּפָא ןַא טימ לקענש ןגנוי ַא וצ ליפעג

 "נַאפ זיולב ךיא בָאה םעד ןופ --- וצרעד רעילַאװַאק רעשידיא ַא ךָאנ ןוא

 יב ,.. טריזַאט

 ! ןעוועג ליטש גנַאל ןיוש

 ןוא ןלױּפ ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד .גנומיטש-המחלמ עיינ ַא --- םיצולּפ

 ירַאפ רעטילימ שילױּפ ,גָאט וצ גָאט ןופ רענעגױצעגנָא ןרעוו דנַאלסור-ןטעוװָאס

 .ןטקנוּפ ענעדיישרַאפ ףיוא ץענערג רעשיסור רעד וצ טנעָאנ סעיציזָאּפ טמענ

 / טימ סַאפ ַא ףיוא רעדיוו ןיוש טציז ןעמ ;ןעגנוסישרעביא עטּפָא רָאפ ןעמוק'ס

 עצנַאג יד ןּפעלשניײרַא ןוא טונימ רעדעי וצ ןסיירפיוא ןעק סָאװ רעוװלוּפ

 - ,דָאב-טולב רעיינ ַא ןיא טלעוו

 -סיוא םייב גנערטש רעייז ןרָאװעג ןענייז לָאטיּפש ןיא םיריוטקָאד יד

 רעד יו רעמ עגר ַא טשינ טלַאה'מ .ןטנעיצַאּפ ענערָאװעג-טנוזעג יד ןביירש

 ,קיצרַאהמערַאב-וצ ןייז וצ טשינ לעפַאב ַא ןבָאה ייז .טרידנעמָאקער רָאטקָאד

 -סופיט) קנערק רעד טיול ביולרוא ןַא ןעמ טגירק ,לָאטיּפש ןופ ןבירשעגסיוא

 ,טנָארפ ןפיוא --- קלָאּפ םוצ ךָאנרעד ,(ביולרוא ןכָאװ ריפ ןגירק עקנַארק

 "סופיט ןיימ טָאה עּפורג-רעטַאעט רעד ןופ תורבח ןוא םירבח עניימ

 ןיימ ןגעוו טרעהעג ןבָאה ייז קילדעװ .שפנ-תמגע ךס ַא טּפַאשרַאפ קנערק

 ןופ סױרַא ןיב ךיא ןעוו ...טגָאזעגּפָא טַאהעג ןיוש ךימ ןעמ טָאה ,דנַאטשוצ

 ' חוכ ןיוש בָאה ךיא זַא טציא .סיורג רעייז ןעוועג דיירפ רעייז זיא רַאפעג

 ןעגנערברַאפ וצ טכַאנרַאפ ןדעי יז ןעמוק ,ףיוה ןפיוא ןריצַאּפשמורַא געמ ןוא

 ףיוא ייז ןעייטש :ףױרַא טשינ םענייק ןעמ טזָאל אפוג ףיוה ןפיוא ,רימ טימ

 ךרוד ךיז רימ ןדער ױזַא ןוא טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיא ,ןַאקרַאּפ טייז ןייא

 סעיינ יד ךיז ךיא סיוורעד ייז ןופ .ןטעכַאטש ענרעזייא יד ךרוד ךיז ןשיווצ

 ,ךיז ןטיײרּפשרַאפ ןעגנַאלק-המחלמ יד .רעטַאעט ךייש סָאװ ץלַא ןוא טָאטש ןופ

 .ןעועג ליטש גנַאל ןיוש זיא'ס .רימ ייז ןלייצרעד
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 ַא יװ ,לָאטיּפש ןיא לייוורעד ךיז ןיפעג ךיא סָאװ היחמ ךיז זיא לקניפ

 ,טנָארפ ןפיוא ןייג וצ טשינ הלוגס ַא רימ רַאפ ןייז סָאד טעװ ךיז טכַאמ ךַאז

 ףיוא גָאט ןצנַאג ַא טרַאװ'כ : םירבח עניימ ןופ ןטיזיוו יד ּפָא רעייז ץעש ךיא

 טכַארטַאב ןעמ ;החּפשמ ןיימ ןופ רעצעמע ךיוא טמוק גָאט ןדעי .ןעמוק רעייז

 ,ןריובעג"יינ יו ךימ

 געװ ןפיוא לָאטיּפש םעד ייברַאפ גָאט ןדעי טייג קעשַאטס טניירפ ןיימ

 ץלַא ןגעוו ךיז ךיא סיוורעד םיא ןופ .החּפשמ-שטיוועקניס יד ןענידַאב וצ

 זַא טרַאוװ'מ .ןסורג רימ ןקיש עלַא .רעטסעקרָא םעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ

 געמ'כ זַא ןגָאז טקישעג טָאה ןײלַא שטיוועקניס .ןעמוקקירוצ ןיוש לָאז ךיא

 רעצנַאג רעד זיא עקרָאב .רעכיג סָאװ קירוצ ןעמוק ןוא ןלייאוצ לסיבַא ךיז

 רעבָא ,ָאטשינ ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד ךרוד ךיז ט'להק רע ,?םַאד-עבעטיַאי

 ,רעייז רימ טלעפעג סָאד ,ןעמוקקירוצ ןיוש לָאז ךיא זַא ןליוו רענייא יוװ עלַא

 טנָארפ ןפיוא ןקישסױרַא קלָאּפ רעזנוא לָאז ןעמ זַא טשינ סע טלַאה לייוורעד

 טָאטש יד ןצישַאב וצ זיא עבַאגפיוא רעזנוא ,קעשַאטס רימ טרעלקרעד --

 דבכמ דימת ןיב ךיא .ןטערטּפָא ףיוא עטצעל יד ןופ ןייז ןוא ףירגנָא ןופ

 האנה בָאה ךיא ,היחמ ךיז זיא רע ,"הרוחס; ןיימ ןופ סעּפע טימ ןקעשַאטס

 ןקַאב עדייב ףיוא טייק ןוא ןטעכַאטש יד ןופ טייז רענעי ףיוא טייטש רע יו

 ?ַאינַארב רעטסעווש ,

 ןיא קידנּפַאלקנָא ןרעה ךימ ךיא זָאל -- ??ַאקצענָארוװו רעטסעווש; --

 ,(עטיב) ?עשָארּפא ַא ףיוא טרַאװ ןוא טעניבַאק ריא ןופ ריט רעד

 .לוק ןיימ טנעקרעד יז

 ,סעינָאמערעצ ןייק ףיוא טשינ טרַאװ !ןיירַא םוק ,ןפָא זיא ריט יד --

 ןשינַאּפש םעד רעטניה ךיז טערָאּפ *ַאינָארב רעטסעווש,; ,ןיירַא םוק ךיא

 וצ ,ךיא טכַארט ,רחסמ ןיימ ןגעוו גנונערָאװ ַא אמתסמ .,ךיא טרַאװ ;לטנעוו

 ?טנוװָא ןיא טעּפש ױזַא רימ ךָאנ ןקיש יז לָאז ןעד סָאװ

 ַא טימ ...רַאוינעּפ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ יז עז ךיא .טניישרעד יז

 ןוא ןָא ךימ טקוק יז ,רָאה ענעסקַאלפ עטזָאלעצ עריא יז טמַאקעצ לטשרעב

 ןוא רעגיינ טימ ריא ףיוא קוק ךיא ; רָאה עריא קידנעמַאק ,ךיז טלכיימשעצ

 ןופ טשינ סייוו ךיא .שימלעש ךיז טכַאלעצ ןוא רימ ףיוא טקוק יז .,גייווש

 יז ,ךימ ןופ יז טכַאל סָאד זַא רעכיז ךיא ןיב ,טכַאל יז ןעמעוו ןופ ןוא סָאװ

 .יז טכַאל ,טייהנגעלרַאפ ןיימ רימ ףיוא ןעזרעד ,םינּפַא ,טָאה
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 גערפ ַא םיצולּפ רימ יז טיג --- ?ָאקשטָאלבַאי ,ךיז וטסליפ ױזַא יו ---

 .שיטעקָאק

 ךיא רעפטנע -- *ַאקצענָארװ רעטסעווש/ ,טוג רעייז רימ זיא'ס ,טוג --

 | ,טקערָאק רעייז ןוא ליטש

 רעד ףרַאד ןגרָאמ זַא וטסייוו ,טוג ױזַא טשינ זיא סָאד ? טוג טסליפ ---

 ןביירשוצסיוא ךיד ףיוא גונעג טנוזעג ןיוש טסיב וד יצ ןעמיטשַאב רָאטקָאד

 ? לָאטיּפש ןופ

 ? ךיג ױזַא ?לָאטיּפש ןופ ןביירשסיוא : ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַא רימ טיג'ס

 ? טוג רעייז ? טוג ?ָאקשטָאלבַאי ,טציא וטסליפ ױזַא יו ,ונ ---

 ןיירַא רימ יז טגייל סָאד ,טניימ יז סָאװ ןפיײרגַאב וצ ןָא טשרע ביוה ךיא

 "טוג ךיז ליפ ךיא; זַא רעפטנע רעקידרעירפ ןיימ זַא ליומ ןיא רעגניפ ַא

 ןטַאדלָאס עלַא ץ'הנעט שינעלמוט-המחלמ רעד טניז .המכח ַאזַא טשינ זיא

 וצ ידכ קנַארק-טיוט ךָאנ ןענייז ייז זַא ,ןביירשסיוא םייב טלַאה'מ ןעמעוו

 ךיא זַא השעמ ַא ריא לייצרעד ייג .רעגנעל סָאװ לָאטיּפש ןיא ןביילברַאפ

 יד יװ ליואוו ןוא טוג רימ זיא'ס זַא ,טניימ יז סָאװ סָאד טניימעג טשינ בָאה

 ָאי ןעניז ןיא טציא טגיל ןעמעוו ...ריא ןבעל ךיז ןיפעג ךיא סָאװ טלעוו

 ןעקנַאדעג עניימ ןיא זיא יז רָאנ ? ןביירשסיוא טשינ -- ןביירשסיוא

 גָאז -- ןביירשסיוא ךימ טעוװ רָאטקָאד רעד סָאװ טשינ טרַא ךימ --

 טוט סע סָאװ .עדנַאמָאק עקסטנַאקיזומ ןיא ןייגקירוצ ךיא לעװ -- ליטש ךיא

 רעטסעווש; ,ןעז ןענעק טשינ רעמ ךייא לע ךיא סָאװ סָאד זיא ייוו ָאי רימ

 | ."ַאקצענָארוװ

 טעז רַאוינעּפ ןקיטכיזכרוד ,ןזיול םעד ןופ .רימ וצ ךיז טרעטנענרעד יז

 עוועשזורק ַא טימ סעקטיימ יד ןוא רעטלַאה-טסורב רעסייוו ריא סױרַא ךיז

 רעּפרעק ןקנַאלש ריא ןופ טפוד-םויפרעּפ רעד .טצוּפַאב ךעלעפיילש עטיור ןוא

 ףוג רעצנַאג ןיימ ;םינּפ ןיא רימ טמוק טולב סָאד ...ךימ ט'רוכיש'רַאפ

 ,שטָאב ןרירוצנָא יז גנורעגַאב רעקידנריזירטקעלע ןַא טימ ןעמונעגכרוד טרעוו

 !ַאקצענָארװ טנַאנעטױל ? ןגַאװ ךיא לָאז ...ןשוק ,ןשוק יז ,ןעמענמורַא יז

 !ַאקצענָארװ רעטסעווש !ַאקצענָארוװװ רעטסעװש-טּפיוה

 -ֿפעש ריא ךיא רעהרעד ,ןעקנַאדעג עניימ טנעיילעג טלָאװ יז יו טקנוּפ

 | : רימ וצ ןעשט

 טכַאמ ,ָאטשינ רענייק ךָאד זיא'ס ,ָאקשטָאלבַאי ,ַאינָארב ךימ ףור ---

 | ...סיוא טשינ
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 .ןעמָאנ ןטשרע ריא ייב ,ַאינָארב ןפור יז לָאז'כ טביולרעד יז ?ַאינָארב

 ,שילַאקיזיר וצ ןיא'ס ,ןיינ !ןָאט שוק ַא ?ןעמענוצמורַא יז ןגַאװ ךיא לָאז

 -ןײרַא ךָאנ ןוא טפַאשטניירפ ריא ןרילרַאפ לעוו'כ .ןקידיײלַאב ךיז טעװ יז

 !טשינ רָאט'מ ...ןגָאװ טשינ רָאט'מ .הרצ רעסיורג ַא ןיא ןלַאפ

 ס'ַאינָארב רעביא טגָאלש -- ?ָאקשטָאלבַאי ,וטסטכַארט סָאװ ןופ --

 ןיא ןביילברַאפ טלָאװעג טסלָאװ -- .ןעקנַאדעג עניימ לוק רעקידנעשטסַאל

 ? ןזָאל ךיז טעװ סע יװ גנַאל ױזַא רימ טימ לָאטיּפש

 סױרַא ךיא עשטּפעש --- ךיא ליוו יאדוװַא 1 טלָאװעג טלָאװ ךיא יצ --

 ,טסיירד טשינ

 ,ךיא קנעד ,סָאד ,לכש ןבָאה רָאנ טספרַאד .ןטעברַאסיױא סע ןעק ךיא --

 ןטלַאה ןענעק ךיוא טספרַאד .ןזיווַאב רימ סע טָאה עלעטפעשעג ןייד .וטסָאה

 ? טסייטשרַאפ ..ליומ סָאד

 ,ייטשרַאפ'כ --

 עבט ַא ןבָאה רענעמ ...ןגעוו םענייק וצ טרָאװ ַא ןגָאז וצ טשינ --

 ןלעפ'ס .ןעײרעמירַאב עטסוּפ ,תמא טשינ זיא'ס ןעוו ןליפַא ...ןדיײרַאב וצ

 ךיא ןעוו ןעיורטעג טשינ ךיא לעװ ייז ,ןרעילַאװַאק ןייק סיוא טשינ רימ

 ...ןגעװ ...םענייק רַאפ ןלייצרעד טשינ ךָאד טסעװ וד רעבָא .,ריּפַארק

 ןרעטנוא ץלַא ךָאנ ןיב'כ ,ריא ךיא רעכיזרַאפ --- טרָאװ ַא טשינ --

 -רַאסיוא טעװ יז זַא םענייק ןלייצרעד טשינ לָאז ךיא טניימ יז זַא קורדנייא

 ,לָאטיּפש ןיא ןטלַאה וצ ךימ ןטעב

 -עשז-סָאװ ,רעטלע ןיימ טסייוו יז --- ?ָאקשטָאלבַאי ,וטסיב טלַא יו --

 ?יז טגערפ

 ןייק טשינ וליפַא ךָאנ ןיב ךיא זַא ןגָאזסױרַא ךיא ןעק יוװ ...ןיב'כ --

 ןיא ןַאמ ַא יװ טרָאפ ךָאד ךיז ליפ ךיא רעבָא !ןַאמ ַא רימ ךיוא 1 ןצעביז

 ךיא ?ןרָאי עניימ ןענעקיילרַאפ ?רעטלע ןכַאמ ךיז ךיא לָאז םיטרּפ עלַא

 יז סָאװ ןייטשרַאפ וצ וויאַאנ וצ ןיב ךיא .הנותח ַא ףיוא םלוג ַא יו ייטש

 ,ןסיוא זיא יז סָאװ ןוא טניימ

 ןשינַאּפש םעד רעטניה ןײגקעװַא ךיז טזָאל ןוא רעדיוו ךיז טכַאלעצ יז

 טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ סייוו ןוא רעמיצ ןטימניא ןייטש ביילב ךיא .לטנעוו

 ,ןסייהעג טשינ רימ יז טָאה סָאד ? ןײגקעװַא ? ןביילב .ךיז

 ריא טכיירגרעד -- !רעהַא םוק ןוא ריט יד לטייקרַאפ ןוא סילשרַאפ --

 לָאז ךיא .ןרעיוא עניימ טשינ ביולג ךיא ,לטנעוו טייז רענעי ןופ רימ וצ לוק
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 טלַאפ טכירעגמוא ,גלָאפ ךיא רעבָא טַאלב ַא יו רעטיצ ךיא ....? ריא וצ ןייג

 ..+ רעציפָא ןשטייד םעד ,ןַאמ ריא ןופ דליב ןפיוא קילב ןיימ

 -רעטומ זיא יז ; טקעדעגּפָא-בלַאה טעב ןפיוא ןגיוצעגסיוא טגיל ַאינָארב

 טעב ןרעביא סנּפָאקוצ ןעגנעה סעקטיימ יד ןוא רעטלַאה-טסורב ריא .טעקַאנ

 ."עירַאמ עטנעיוושק רעד ןופ דליב ןרעטנוא

 .ָאקשטָאלבַאי ,ארומ טשינ בָאה .טעב ןפיוא רימ ןבעל ָאד ךיז ץעז --

 -טנַא גנוגעװַאב רעד טימ .רימ וצ טנעה עריא סיוא טקערטש יז ---

 ,רעּפרעק ןטעקַאנ ריא ןופ לייט ַא ןוא ןטסורב עריא רימ רַאפ ךיז ןקעלּפ

 | ,טעב ןפיוא ריא ןבעל ךיז ץעז ןוא טנעה עריא ןָא םענ'כ

 .ןליוק יװ ןעילג ןגיוא ענירג עריא ,ןָא יז קוק ךיא .רימ ףיוא קוק --

 ליפ ךיא ,ךיז וצ ךימ טגיוב יז ?ןָאט שוק ַא ךימ טלָאװעג טסלָאװ ---

 עריא וצ ךעלטפַאשנדיײל ךימ טקירד יז .עניימ ףיוא ןּפיל עקידנענערב עריא

 ,ןטסורב עטעקַאנ

 -- רעיוא ןיא רימ יז טעקשוש -- ָאקשטָאלבַאי ,תמא םעד רימ גָאז ---

 ?יורפ ַא טימ טרעקַאפ לָאמַא ןיוש וטסָאה

 -רַאפ ַא טימ הדומ ךיז ךיא ןיב -- טשינ לָאמנייק ךָאנ ,ןיינ ,ןיינ ---

 // ,םעטָא ןטּפַאכ

 רעדליוו טימ קידנעירב ךימ טשוק יז ...ַא ךָאנ טסיב וד --- ? ױזַא --

 ...לּפמעל סָאד טשעלרַאפ ןוא האנה

 י! טנַארפ ןפיוא ןייג טשינ לעוו'כ

 טימ ןעז ךיז ףרַאד'כ ;לָאטיּפש ןופ ףיוה ןפיוא ריצַאּפש ַא ּפַאכ ךיא

 ,קָאטשניר ןיא סיפ עסעװרָאב יד טימ .,רַאוטָארט ןפיוא . ...ןטנעילק עניימ

 עּפורג ַא רַאפ השרד ַא טלַאה רע ;טַאלַאכ-ןקנַארק ַא ןיא ל'רוחב ַא טציז

 ,רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ךיז ןטלַאה ייז ןוא רענידַאב-לָאטיּפש ןוא ןטַאדלָאס

 ןטקעפרעּפ ַא ןיא רע טיירש -- טנָארפ ןפיוא ןייג טשינ ליוו ךיא --

 טדיינש ריא !ךייא רַאפ טולב ןיימ ןסיגרַאפ טשינ ליוו ךיא --- .שיליוּפ

 סױרַא טפרַאװ ריא ! ןעזעג ןיילַא בָאה'כ .ןעמַאזוצ ןקַאב יד טימ דרעב עשידיא

 טשינ לעוו'כ !רעדרעמ !ןעזעג ןיילַא בָאה'כ .ןענַאב עקידנפיול יד ןופ ןדיא

 !טע'גרה'עג ןײלַא טרעוו ;ןרעוװו וצ טע'גרה'עג טנָארפ ןפיוא ןייג



 213 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןופ םיוש ַא םיא טייג'ס .גנוטכַארַאפ ןוא סַאה טימ ןצילב ןגיוא ענייז

 טשינ זיא רע זַא ןענעקרעד וצ רָאטַאיכיסּפ ןייק ןייז טשינ ףרַאד'מ .ליומ

 ,דנַאטשרַאפ ןרָאלק םייב
 : םיא ןופ ןץ'קזוח ,םיא טימ ךיז ןצייר עקימורַא יד

 ,ןפורסיוא עטנַאקַאב יד ךיז ןרעה --- ! יניטסעלַאּפ ָאד ישזדישז ---

 "ומש יד טימ ךיז טצונַאב ןוא עקימורַא יד ףיוא טייּפש ל'רוחב סָאד

 זַא ךיא קרעמַאב ,רַאוטָארט ןופ ביוה ַא ךיז טיג רע ןעוו .רעטרעוו עטסקיצ

 טקניה רע ,ןטייווצ םעד ןופ רעכעה םיא ייב זיא לסקַא ןייא ,טלּפירקעצ זיא רע

 טשינ -- 15 רָאי ַא ןופ לגניא ןקנַארק ַא ןופ ןעזסיוא סָאד טָאה רע .קרַאטש

 ,םיא ףיוא קידנקוק ץרַאה סָאד רימ טמעלקרַאפס .רעמ

 ַא ןעמוקעג זיא'ס זיב ןטלַאהעגנָא טָאה ןקנַארק םוצ ךיז ןעּפעשט סָאד

 .-לָאטיּפש יד ןופ םענייא ןיא טריפעגקעװַא םיא טָאה ןוא רענידַאב-לָאטיּפש

 ,םינינב

 עקילַאק רעד --- ט'שודיח'עג ךיז ךיא בָאה -- ? רעהַא רע טמוק יו --

 ,לַאמרָאנ טשינ רעכיז זיא רע ?ָאד ךיז טוט סָאװ ? טַאדלָאס ַא --

 "רעד לָאמַאטימ ,ףיוה ןפיוא ױזַא ךיא ץיז קיטשירפ ךָאנ ןגרָאמ ףיוא

 !ָאד זיא ל'רוחב רעד !ַאהַא --- םורַא ךיז קוקיכ .ןומזּפ ןקיטכענ םעד ךיא רעה

 : ןושל-עמַאמ ףיוא לָאמ סָאד ,ןיילַא ךיז וצ טדער רע

 ריא טרעוו !ןייג טשינ לעװ ךיא !טנָארפ ןפיוא ןייג טשינ לעװ ךיא --

 ,טריטסיזקע טשינ טלָאװ ךיא יו רימ ייברַאפ טקניה רע !טע'גרה'עג עלַא

 ףיוא םיא ךיא גערפ -- ?טנָארפ ןפיוא ןייג טשינ וטסליוו סָאװרַאפ --

 רע זַא רעכיז ןכַאמ וצ יװ ,ןרעיוא יד ןָא טלעטש ,ןייטש טביילב רע .שידיא

 קידנשרָאפ ךימ טקוק ,רימ וצ סיוא ךיז טיירד רע .ןושל עשידיא סָאד טרעה

 : טגערפ ןוא ןָא

 ? דיא ַא טסיב --

 ?שידיא דער ךיא זַא טשינ טסרעה ---

 ןדער םייוג עשידיא יד -- .ךיז רֶע ט'זגורב --- עטָאלב זיא סָאד --

 ,שידיא ךיוא

 ןייד זיא סָאװ .םייח ךימ טפור'מ --- .םיא ךיא גָאז -- דיא ַא ןיב ךיא --

 . ?ןעמָאנ

 טנָארפ ןפיוא לעװ ךיא --- ןעמָאמש-ןעמָאנ ? הנימ-אקפנ יד זיא סָאװ ---

 | !ןייג טשינ
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 ,םיא וצ וצ ךיא ייטש --- ? ךיד ןעמ טפור יו --

 ָאד עקמַאשז; ךימ ןפור ייז .טעיַאכ עקמַאשז ,עקמַאשז ךימ טפור'מ --

 יד טימ דרעב ןדיינש ייז .טנָארּפ ןפיוא ןייג טשינ לעוו ךיא .?יניטסעלַאּפ

 ןילַא בָאה'כ ,ךעלדיימ עשידיא ןקידלַאװגרַאפ ייז .ןעזעג ןיילַא בָאה'כ .ןקַאב

 .י.ןַאב ןופ רעטנורַא ךָאנרעד ייז טפרַאוו'מ .ןעזעג

 ןבעל ץַאלּפ ַא ףיוא ןָא םיא ךיא זייוו -- עקמַאשז ,קעװַא ךיז ץעז --

 ? קנַארק טסיב -- .קנַאב רעד ףיוא רימ

 טיירדעגסיוא ,עציילּפ יד ןכָארבעצ ? טסעז ,ןגָאלשעג ךימ ןבָאה ייז ---

 ןענייז ייז ? עגושמ ךיז ךַאמ ךיא .עגושמ ךיז ךַאמ ךיא זַא ןגָאז ייז .סופ ַא

 ,טנָארפ ןפיוא ןייג טשינ לעװ ךיא !עגושמ ןענייז רעדרעמ עשיליוּפ יד !עגושמ

 - ,ןרעו טע'גרה'עג ייז ןלָאז

 טרעה רענייק יצ םורַא ךיז קוק ךיא .דייר ענייז ןופ טלַאק רימ טרעוו'ס

 עשירעטעררַאפ ענייז זַא רעטיצ ךיא ,סעומש רעזנוא וצ רעטנוא טשינ ךיז

 ,ּפָאק ןיימ וצ ןייגסיוא טשינ ןלָאז ןקַאילָאּפ יד ןגעק דייר

 ? עקמַאשז ,סָאריּפַאּפ ַא טסליוו ---

 היחמ םיא ןיב ךיא .ןייג טשינ טנָארפ ןפיוא לע ךיא ! ביג ? טסָאה --

 קיד'תובחר טזָאלב ןוא ןעגנול יד ןיא ףיט טיצרַאפ רע .סָאריּפַאּפ םעד טימ

 ,רעכעליזָאנ יד ךרוד ךיור םעד

 ,גנוצ רעד ייב ןּפעלש םיא ךיא ריבורּפ --- ? עקמַאשז ,וטסיב ןענַאװ ןופ ---

 : טלייצרעד עקמַאשז

 עטַאט ןיימ .טלַא רָאי קיצנַאװצ ןיוש ןיב'כ ,ווָאכָאטסנעשט ןופ ןיב'כ --

 בָאה'כ ...רימ רַאפ טשינ .הבישי רעד ןיא טנרעלעג בָאה ךיא ,טחוש ַא זיא

 ךיז ןוא עקרַאנירַאמ ַא ףיוא עטָאּפַאק יד ןטיברַאפ ,תואיּפ יד ןרױשעגּפָא

 ןריטנולָאװ רַאפ ףורפיוא ןטשרע םעד ייב .טָאירטַאּפ ןשילױּפ ַא רַאפ ןטלַאהעג

 .עקיליוויירפ עטשרע יד ןופ ןעוועג ךיא ןיב

 רעד יוװ ךָאנ טקוק ןוא ךיור םעד טזָאלב ,סָאריּפַאּפ םעד טיצרַאפ רע

 ,"ךַאז רעד וצ ,לַאמרָאנ ךָאד טדער רע; ,ןטפול רעד ןיא טדניוװשרַאפ ךיור

 ,ןגיוא יד ןיא קילב ןטייוו ַא טימ ןָא ךימ טקוק רע .רעדיוו ןיוש רימ ט'שודיח

 ,ןלייצרעד ןייז טימ טלַאה רע ואוו ןסעגרַאפ טָאה רע זַא ךיא ייטשרַאפ

 וואורּפ -- ? רעטילימ ןשילוּפ םעד ןיא ריד סע טייג עשז-ױזַא יו --

 .ךרד ןפיוא קירוצ ןריפפיורַא םיא ךיא

 עניימ .רעטסניפ ןוא רעטיב .רעטיב ? רעטילימ ןשיליוּפ םעד ןיא --
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 ָאד ישזדישז; -- סעּפע יװ דלַאב ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד רימ ןבָאה ןדַארעמַאק

 טניימ סָאד !ישזדישז -- טעברַא עקיצומש לקיטש ַא רָאנ יו 4 יניטסעלַאּפ

 ?!סעקיװעשלָאב יד טימ המחלמ ַא ייב טלַאה סע זַא טסייוו וד .ךימ ןעמ

 טרָאפ עקמַאשז ןוא !ישזדישז -- ?טנָארּפ םוצ ךיילג ןעמ טקיש ןעמעוו

 ,ןטַאדלָאס טימ טקַאּפעג זיא ןַאב יד ,ןָאגַאװ ןיא ץיז ךיא .ןרעוו וצ טע'גרה'עג

 ,ןַאב רעד ףיוא ןעמענפיורַא ייז לָאז'מ ןדיא ךיז ןטעב געוו ןטייז עדייב ןופ

 ןטַאדלָאס יד :ןענייוו ןעיורפ עט'שלח'רַאפ ; םייהַא ןּפעלשרעד ךיז ןליוו ייז

 -פורַא ןפלעה וצ םיא טשרמולכ ,טנעה יד רַאפ ןדיא ַא ןָא ןעמענ ייז ,ן'קזוח

 ייז ןביג -- ןביוא ןופ טעה ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,ןָאגַאװ ןיא ןרעטעלק

 ךיא ןעק סָאװ ;גייווש ךיא .דרע רעד ןיא ּפָאק ןטימ קירוצ רעדיילש ַא םיא

 יז טמענ'מ .סענָאגַאװ יד ףיוא ףױרַא ָאי ןעמ טמענ ךעלדיימ עשידיא 1 ןָאט

 ייז ;ןטַאדלָאס סעגנערש עצנַאג סיוא ךיז ןלעטש סע ;?*לטעווירּפ, ןיא ןיירַא

 יד ןעמ טפרַאװ טשרע ךָאנרעד .זיױה-דנַאש ַא ןיא יוװ זייווקיצנייא ןיײרַא ןעייג

 סָאװ ;גייווש ךיא .ןעזעג ןײלַא בָאה'כ .ןָאגַאװ ןופ ּפָארַא ךעלדיימ עשידיא

 ,ןטַאט ןיימ ןיא ןטָארעג ןצנַאגניא ןדיא ַא טּפַאטרעד ןבָאה ייז ? ןָאט ךיא ןעק

 זיא'ס זַא ןרעווש ןעק'כ : תואיּפ עטזיירקעג עגנַאל ,דרָאב-םינּפ-תרדה ַא טימ

 טלַאה רענייא ,ּפַאכ ַא םיא ןביג סעקישטרעלַאה ייווצ .טחוש רעד עטַאט ןיימ

 ַא טענָאיַאב ןטימ ּפָא םיא טדיינש רערעדנַא רעד ןוא טנעה יד ייב וצ םיא

 !דלַאװג טיירש דיא רעד ,טניר טולב סָאד .םינּפ ןבלַאה ַא טימ דרָאב עבלַאה

 ןָאטעג שימ ַא רימ טָאה'ס !ןטַאט ןיימ טעליוק'מ !דלַאװג : ךיוא ךיא יירש

 ; ןטייז עלַא ןופ ךימ ט'תיממ ןעמ ; רעדרעמ יד ףיוא ךיז ףרַאװ ךיא .חומ ןיא

 ַא טיירדעגסיוא ,לסקַא ןַא ןכָארבעצ ?טסעז .עקילַאק ַא רַאפ ךימ טכַאמעג

 טכַארבעג ךימ ןעמ טָאה ענדָארג ןיא טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןַאב יד ןעוו .סופ

 ךיא זַא ןעקנעד ייז ,עלייוו עלַא ךימ טרינימַאזקע ןעמ ,לָאטיּפש ןיא וצרעהַא

 ךָאנ ןבעג טסעוװ ,טנָארפ ןפיוא ןייג טשינ רעבָא לעװ ךיא ,עגושמ ךיז ךַאמ

 ? עקסָאריּפַאּפ ַא

 ןוא וצ ךיז טגיוב רע .רעדיו טרעדנַאװ קילב ןייז ;טרעכיוררַאפ רע

 :רעיוא ןיא ןיײרַא רימ טמיור

 עגושמ עקַאט ןיוש ןיב ךיא יצ ,עגושמ ךיז ךַאמ ךיא ,וטסקנעד יו --

 ןייג טשינ טנָארפ ןפיוא לע ךיא .טשינ ןיײלַא ןיוש סייוו ךיא ? ןרָאװעג

 "לופ ַא ןופ יו ךעלריטַאנ ױזַא ,קידנביולג ױזַא זיא ןלייצרעד סעקמַאשז
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 ךיא ?עגושמ ךיז רע טכַאמ ?עגושמ רע זיא .ןשטנעמ ןלַאמרָאנ-קידנעטש

 .ןייגרעד טשינ לַאפ ןייק ףיוא ןעק ןוא -- ןָא רעדיוו םיא קוק

 רעד ןיא ןדער ייז וטספרַאד סָאװ וצ --- םיא ךיא גָאז -- עקמַאשז ---|

 טלָאװ'ס .ריד ןופ קזוח ןכַאמ ,ךיד יז ןגָאלש ,ףיוא ייז טצייר סָאד ? ןיײרַא לָאג

 לָאז'מ זַא ָאי טסליוו וד זַא טסגָאז וד ןעוו ריד רַאפ רעטניזעג ךֶס ַא ןעוועג

 -ציא ןייד ןיא .ןקינייּפ וצ ךיד ןרעהפיוא ייז ןלעוו --- טנָארּפ םוצ ןקיש ךיד

 טקוק עקמַאשז .םײהַא ןקיש ךיד טעוו'מ זַא רעכיז ךיא ןיב דנַאטשוצ ןקיט

 םעד טזָאלב ןוא סָאריּפַאּפ םעד קרַאטש טיצרַאפ רע ,ךיז טכַארטרַאפ ,ןָא ךימ

 ,ןיירַא ללח ןיא ךיור

 יז .ןעגנולײטּפָא ענעדיישרַאפ ןופ ןטנעיצַאּפ ךיז ןעלמַאז ףיוה ןפיוא

 : םיא וצ ןעּפעשט וצ ןָא ךיז ייז ןביוה ן'עקמַאשז ןעעזרעד

 ?יניטסעלַאּפ ָאד יצ ,קילדישז ,טנָארפ ןפיוא ןייג טסעװ ---

 ביילב ךיא ,קנַאב רעד ןופ ףיוא ביוה ןקידמיצולּפ ַא ךיז טיג עקמַאשז

 :שילױּפ ףיוא ןדלַאװג ענייז ןופ םמותשנ ןציז

 ךיז טעיירקעצ רע -- !טנָארפ ןפיוא ןיוש ךימ טקיש ! טנָארפ ןפיוא ---

 ךיא !וקיירעק-וק !טנָארּפ ןפיוא ךימ טקיש !וק-יריעק-וק -- ןַאה ַא יו

 יד ןסייר טמענ רע !טולב ! ןסיג ךיז טעװ טולב !ןענעליוקסיוא ןעמעלַא לעוװ

 ףיוא טרעדיילש רע ,עטלמַאזרַאפ יד ףיוא ייז טפרַאװ ןוא קורב ןופ רענייטש

 רעטסנעפ יד ןיא רענייטש טפרַאװ רע .טנַאה רעד ןיא םיא טמוק סע סָאװ ייז

 ןוא םיא ףיוא ךיז ןפרַאװ רעטכעוװ-לָאטיּפש .ןביוש יד סיוא טקַאה ןוא

 טקיש? :ףיה ןרעביא ךיז ןגָארט תולוק ענייז .חצר-תוכמ םיא טגָאלשיימ

 ןטקיטולבעצ ַא קעװַא םיא טּפעלש ןעמ *!וק-יר-עק-וק !טנָארפ ןפיוא ךימ

 ףעזעג טשינ ףיוה ןפיוא ץעקמַאשז ךיא בָאה רעמ

 -םיריוטקָאד רעד ייב זַא ,טלייצרעד רימ טָאה *ַאינָארב רעטסעווש;

 םיא טָאה'מ ,ןשיט-ביירש יד ןופ ץלַא ןפרָאװעצ עקמַאשז טָאה גנוכוזרעטנוא

 "יו טנָארפ ןפיוא ךימ טקישק :טעװעדלַאװגעג טָאה רע ,טנעה יד ןדנובעג

 םיא טָאה'מ .טנָארפ ןפיוא םיא טקיש'מ זַא טרעכיזרַאפ םיא טָאה'מ

 טימ .עציילּפ רענעכָארבעצ רעד ףיוא קַאז-קור םעד טימ םרָאפינוא ןייז ןָאטעגנָא

 טזָאלעג ךיז ,עקניטָאק ַא יװ ,ליטש רע טָאה טנעה יד ןיא סקיב רעקידייל ַא

 | .ןרעטלע ענייז וצ ווָאכָאטסנעשט ןייק ןריפּפָא

 : רעטרעוו ענייז רימ ןעגנילק ןרעיוא יד ןיא

 ? ןרָאװעג עגושמ עקַאט ןיב ךיא יצ ,עגושמ ךיז ךַאמ ךיא ,וטסקנעד וו --- |
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 שטשַָאנשטַאב

 ,לָאטיּפש ןיא ךָאנ ךיז ךיא טלַאה *ַאינָארב רעטסעווש; ןופ תוכז ןיא

 -עג תמא םעד ,לייוו ,ןבירשעגסיוא גנַאל ןופ ןיוש ךימ טלָאװ רָאטקָאד רעד

 ,ענשזַאוװ ױזַא טעװַארּפָאּפ ךיז בָאה'כ ,טנוזעג קידנעטשלופ ןיוש ךיא ןיב ,טגָאז

 ןביירשסיוא סָאד .ךַאז םוש ןייק טשינ רימ טלעפ'ס .קירוצ ןסקַאװ רָאה עניימ

 ,רָאטקָאד םוצ עיצַאדנעמָאקער סיַאינָארב ףיוא ןָאטעג טרעוװ לָאטיּפש ןופ

 רעטסעווש; רַאפ רע טוט סָאד ...ךימ טלַאה ןוא קסע ןַא רעבָא רע טייטשרַאפ

 ,"עטייווצ יד טשַאװ טנַאה ןייא, ,ןענידּפָא ןעק יז : *ַאינָארב

 עלַאמרָאנ-רעביא ןַא זיא לָאטיּפש ןיא ןביילברַאפ וצ לטימ רעקיצנייא רעד

 טשינ ךָאנ רוטַארעּפמעט ןיימ זיא םישדח ייווצ עטצעל יד ןיא .רוטַארעּפמעט

 גָאט ַא לָאמ ייווצ .ַאינָארב גנוטכַא טיג םעד ףיוא ;לַאמרָאנ וצ רעטנורַא

 ,רעמ גָאט ַא ...טײקמצרַאװ עלעסיבַא ְךָאנ בָאה ךיא זַא טנכייצרַאפ טרעוו

 ,רעמ סָאװטע טנוװָא ןיא ,רעקינייוו ירפ רעד ןיא .רעקינייו עלעסיבַא גָאט ַא

 "סיוא ןיילַא ךיז ךיא בָאה ,עיזיוער ַא ףיוא םיריוטקָאד יד ןעמוק סע ןעוו

 םעד רעטנוא טגייל'מ יװ ױזַא ..."ץנוקק יד ןכַאמ וצ ױזַא יו טנרעלעג

 ףרַאד .,..ןייז טשינ לָאז סע ואוו רעדָא ,עװכַאּפ רעד רעטנוא רעטעמָאמרעט

 ץיּפש ןפיוא רעגניפ ןבָארג םעד ןופ לגָאנ ןטימ עלעסיבַא ןּפַאלקוצ רָאנ ןעמ

 לפיוו ץיה עקיטרַאפ דלַאב ןעמ טגירק ,רעטעמָאמרעט ןטקעטשעגסױרַא ןופ

 -עג ךימ טָאה *ַאינָארב רעטסעוושל ,גנולעטשַאב ַא ךרוד יו ליוו ןעמ דַארג

 יד וַא ךיוה ױזַא ןגײטשפױרַא ןעק'ס ,קרַאטש-וצ ןּפַאלק וצ טשינ טנרָאװ

 ,לביטש-ןטיוט ןיא ןעמענקעווַא ךימ ןסייה ןוא ןקערשרעד ךיז ןלָאז םיריוטקָאד

 סע זַא גונעג קיטכיזרָאפ ,*רעכַאמ-ץיה, רענערַאפרעד ַא ןיוש ןיב ךיא רעבָא

 ,קידנלַאפפיוא ןרעוו טשינ לָאז

 -סעווש; טשינ ןעוו .ןסעגעגוצ רימ טרעוו ןבעל-לָאטיּפש ענָאטָאנָאמ סָאד

 ךימ לָאז רע רָאטקָאד םעד ןטעבעג גנַאל ןיוש ךיא טלָאװ ,"ַאינָארב רעט

 ,ביולרוא געט קיסיירד רימ טמוק'ס .ןביירשסיוא ןוא טנוזעג רַאפ ןרעלקרעד

 וליפַא ןיוש ןיב'כ .םירבח טימ ןעגנערברַאפ ,יירפ רעד ףיוא ןייז ךיז טליוו'ס

 "רעד ךיא ןעוו .ןָא ריפ ךיא סָאװ "רחסמ; םעד ןופ ןטסנידרַאפ עניימ לחומ

 -יווקניא רעד וצ ןרעקמוא ןזומ ךיז ךיא לעװ ףוס-לכ-ףוס זַא רעבָא ךיז ןָאמ

 דיחי-ןב ןייז ןופ שינעגָאלּפ רעד וצ ,שטיוועקניס טסידַאס םעד ןופ עיציז
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 ץַאינָארב ןופ ןדערוצ ךיז זָאל ןוא לרוג ןיימ טימ םולש ךיא ךַאמ --- שונַאי

 .ןזָאל ךיז טעוו'ס יװ גנַאל ױזַא לָאטיּפש ןיא ןביילברַאפ וצ

 א

 ןוא רימ ןשיווצ ןפָאלעגכרוד ץַאק עצרַאװש ַא זיא טייצ עטצעל יד

 רךימ וצ גנואיצַאב עשירָאטַאטקיד ריא ןלעפעג טשינ רימ זיא'ס .ןיַאינָארב

 ;גײצליּפש ַא יװ ךימ טלדנַאהַאב יז ,ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ עדמערפ רַאפ

 -תמגע סיורג .רימ טימ טסַאּפש יז ןעוו ןוא טסנרע זיא יז ןעוו טשינ סייוו'כ

 טָאה ַאינָארב .ןכוזַאב ךימ ןעמוקעג זיא עמַאמ יד ןעוו טַאהעג ךיא בָאה שפנ

 טָאה יז .טיזיו םעד רַאפ שינעביולרעד עלעיצעּפס ַא ןבירשעגסיוא אקווד

 ,ריא רַאפ טביולעג קרַאטש ךימ ,ךעלטניירפ רעייז ןעמונעגפיוא ןעמַאמ רעד

 ָאקשטָאלבַאי ןעווע-: גנוקרעמַאב ריא זיא ןרָאװעג ןלעפעג טשינ זיא רימ סָאװ

 יד ,"טַאהעג הנותח םיא טימ ןיילַא ךיא טלָאװ ,רעטלע לסיבַא ןעוועג טלָאװ

 ליו עסקיש יד סָאװ עלַאמ :ץיוו ןטוג ַא רַאפ ןעמונעגנָא סע טָאה עמַאמ

 ָאטשינ עקַאט זיא'ס 1 ןבָאה הנותח ,עק'מייח ,ןלעװ םייב ןביילב טעוװ יז --

 ןעמַאמ רעד רַאפ .טנערבעג רעייז השעמ יד טָאה רעבָא ךימ .ןכַאל לָאז'ס רעוו

 דוסב ץלַא טלַאה ךיא יװ טקנוּפ ,טרָאװ ַא טימ ןטיה טפרַאדַאב ךיז יז טָאה

 ערעּפַא ןיימ זיא לָאטיּפש ןיא ןעמעלַא רַאפ שטָאכ .ןלױפַאב רימ טָאה יז יו

 ,"דָארב ץנַאג רַאפ דוס ַא;? ןעוועג ץַאינָארב טימ

 ןטנװָא עצנַאג גנערברַאפ ךיא סָאװ ןסָארדרַאפ ןיַאינָארב טָאה ןטסרעממַא |

 רימ סע טָאה יז ,..סעט'רבח עניימ טימ ,טגָאזעג רעסעב ,םירבח עניימ טימ

 : ןפרָאװעגרָאפ לָאמנייא טשינ

 נ ,ייז וצ ךיד טיצ סע ,ךעלעדניה עקשטיגנוי ןענייז ךעלדיימ ענייד --

 ,סעקשטעווָאדישז ךָאד ןענייז יז ,ךעלדנעטשרַאפ

 טימ דלַאב ןעמ טסייוו ,"דישז, טרָאװ סָאד טרעה ןעמ זַא שיסור ףיוא = |

 ,שילױּפ ףיוא ."יערוועי; זיא ,שיסור ףיוא ,דיא לייוו ,ןָאט וצ טָאה'מ ןעמעוו

 יװ רָאנ ךיז טדנעוו'ס ,"ישזדישז; קורדסיוא ןייא זיולב ןַארַאפ זיא ,רעדיוו

 דימת רימ טיג טרָאװ סָאד .טגָאזעגסױרַא טרעוו סע ןעמעוו ןופ ןוא ױזַא

 טרעװו סָאד ןעוו וליפַא -- ןצרַאה ןיא ךיוא לָאמטּפָא ןוא רעיוא ןיא סיר ַא

 ,הנווכ רעטסעב רעד טימ טגָאזעגסױרַא

 ןַאינָארב טימ יירפ ןליפ וצ ךיז טָאטשנָא זַא םעד וצ ןעגנַאגרעד זיא'ס

 ; טציירעצ רעמ ךָאנ יז טָאה סָאד ...ריא רַאפ ןגָארקעג ארומ ךיא בָאה
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 ---  סָאװ ,טקידירפָאב רעסעב רעכיז וטסלָאװ סעקשטעווָאדישז ענייד --

 ,לטרעווכעטש טבילַאב ריא ןרָאװעג זיא

 ךיא תעב ןַאקרַאּפ םייב טנווָא .ןיא ןזייװַאב טשינ ךיז ןוא ןָאט-בילוצ ריא
 םעד --- סעיינ טימ ןדָאלעגנָא רימ ףיוא טרַאװ הרבח זַא רעכיז ןעוועג ןיב
 ,ןייטשייב טנעקעג טשינ ךיא בָאה ןויסנ

 ךעלדיימ ןוא ךעלגניא עטּפָאכ ַא ,ףיוה ןפיוא ןַאקרַאּפ םייב ױזַא ךיא ייטש
 -לָאטיּפש ַא ןָא טמוק ,ןכַאל רימ ,ןסעומש רימ ;טייז רערעדנַא רעד ףיוא
 | :רימ וצ טגָאז ןוא רענידַאב

 -וצ עגר יד ךיז טסלָאז וד זַא ןלױפַאב טָאה ַאקצענָארװ טנַאנעטױל --
 ,קיטיונ ךיד ףרַאד יז ,עטַאלַאּפ רעד וצ ןרעקקיר

 טנַאנעטױל .גנונעדרָא ןיא טשינ זיא סעּפע זַא טליפרעד דלַאב בָאה'כ
 ךיא ךַאמ .רָאג זיב רימ סע טסירדרַאפ ? טלעפַאב יז ? םיצולּפ ַאקצענָארוװ
 קעװַא טשינ טייג סע .טניירפ עניימ טימ גנערברַאפ ןוא קידנסיו טשינ ךיז
 ,סעכ רַאפ טור זיא םינּפ ריא .ַאינָארב ןָא טמוק --- טונימ ףניפ ַא

 החיצר-אלמ יז זיא -- ?לעפַאב ןיימ סיוא טשינ וטסגלָאפ סָאװרַאפ --
 ,רימ ףיוא

 לעווכ -- .טפעלּפעג ךיא ןיב -- ...ירפ רעייז ,ירפ ךָאנ זיא'ס --
 ,..דלַאב

 ! טונימ יד ,ןייגקירוצ ןיוש לעפַאב ךיא ? דלַאב סָאװ --
 רעבָא רימ זיא'ס ,ןעגנַאגעג ןוא טגלָאפעג דלַאב ךיא טלָאװ קערש רַאפ

 טשינ ןעײטשרַאפ ייז ,טפַאגרַאפ ןעייטש ייז .םירבח עניימ רַאפ עדנַאש ַא
 יו רימ | וצ טדער יז ? רימ ןגעוו ןעקנעד ייז ןלעוו סָאװ .רָאפ טמוק ָאד סָאװ
 | ,..ףַאלקש ַא וצ יװ ,לגניא ַא וצ

 ךָאנ זיא'ס -- קיד'תונשקע ךיא רעפטנע -- ןייגקירוצ רעטעּפש לעוו'כ ---
 ...ירפ

 ,לעפַאב ריא רימ וצ ּפָא טגנילק -- !שטשָאנשטַאב --
 ,טסנרע עקַאט סע טניימ יז יצ טשינ ץלַא ךָאנ ביולג ךיא .ךיז לקנעווק ךיא
 .לעפַאב ריא רעגנערטש ךָאנ רעביא ךיז ט'רזח -- !שטשָאנשטַאב --
 .גנורעדנואוורַאפ ןוא קערש טימ ןָא יז קוק ןוא סיוא שירעטילימ ךיז יצ ךיא
 ןיוש גונעג ? טסרעה וד ,ןייגקירוצ ןיוש טסלָאז וד ריד לעּפַאב ךיא --

 ַא ךיז טיג יז !שרַאמ .סעדישז יד טימ טכַארברַאפ גונעג ; ןסיורד ןיא ןעוועג
 ,קעװַא טייג ןוא סיוא-יירד ןפרַאש
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 .ןָאטעג סע ךיא טלָאװ ,עדנַאש רַאפ ןבָארגַאב וצ ךיז בורג ַא בָאה ךיא ןעוו

 ןבירטרַאפ ןוא רעיוט םייב סָאװ ךַאװ עשירעטילימ יד ןעמוקעגוצ זיא דלַאב

 ,רעטקיטייועצ ַא עטַאלַאּפ רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז בָאה'כ .טניירפ עניימ

 יװ טיירדעג ךיז ,לטעב ןיימ ףיוא ןָאטעג-ףרָאװ ַא ךיז בָאה'כ .רעטמעשרַאפ ַא

 ןזָאלרַאפ וצ רעכיג סָאװ :סולשַאב ַא טסַאפעג ןוא טכַאנ עצנַאג ַא גנַאלש ַא

 ,לָאטיּפש םעד

 ךיז ןלעוו סָאד ,הטרח *סיַאינָארב רעטסעוװשע ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס

 רעביא ףױרַא תמא ןַא ףיוא זיא רוטַארעּפמעט ןיימ שטָאכ ןוא .ןטעברעביא

 ייב ןטלַאהעג ךיז ךיא בָאה ךָאד ,שינרעגרע ןוא קיטיײװ-ץרַאה ןופ לַאמרָאנ

 ןופ ןביירשסיוא ךימ לָאז'מ רעדָאפ ךיא ןוא טנוזעג םָאקלָאפ ןיב'כ :סניימ

 ; טלייאעגרעביא ןייז וצ טשינ ןטָארעג רימ טָאה ןיײלַא רָאטקָאד רעד .לָאטיּפש

 רעבָא ןיב ךיא .טנרָאװעג ךימ רע טָאה -- קירוצ ןפורּפָא ךיז ןעק טיײקנַארק יד

 ךימ ןטסעטָארּפ סיַאינָארב ןגעק רע טָאה ,גנורעדָאפ ןיימ ףיוא ןענַאטשַאב

 ,ןביירשסיוא טזומעג

 .רעביא ךיז וט'כ ,םרָאפינוא ןיימ ןיטנַארַאק ןופ סיױרַא רימ טיג ןעמ

 -עג ,ביולרוא געט קיסיירד ףיוא גנוקיטעטשַאב ַא טימ ןריּפַאּפ עניימ םענ'כ

 .ןײגסױרַא ךיז זָאל ןוא לָאטיּפש ןופ טניירפ עניימ עלַא טימ ךיז ןגעז

 ַא ךיז ביג ךיא .רָאדירָאק ןיא רימ ףיוא טרַאװ יַאינָארב רעטסעווש;

 טלכיימש יז .טולַאס ַא ּפָא ריא ביג ןוא שירעטילימ ,ףייטש ריא רַאפ סיוא יצ

 "דנַאה עשיטסַאקרַאס ןיימ טיײטשרַאפ יז .ןגיוא עריא ןופ ךיז ןסיג ןרערט ןוא

 :ךימ טשוק ןוא םורַא ךימ טּפַאכ יז ,גנול

 ?ָאי ןעז ןעמוק ךימ טסעוװ ,ָאקשטָאלבַאי ,"עינעזדיוװָאדא ---

 ןוא ןייטש יז זָאל ,שירעטילימ סיוא ךיז יירד ךיא ; טשינ רעפטנע ךיא

 .לָאטיּפש םעד זָאלרַאפ

 ןיירַא .יירפ ךיז ליפ ךיא .טפול עשירפ יד ןייא ךיא םעטָא ףיוה ןפיוא

 ףַאמ רעקידנעטשלופ ַא ךיא ןיב ןעמוקעגסױרַא ,לגניא ַא יװ לָאטיּפש ןיא

 טציא ןופ .םענייק רַאפ ארומ טשינ בָאה'כ .רעמ טשינ ךימ טקערש ךַאז ןייק

 !ןַאמ ַא !ןַאמ ַא ןיב ךיא : ןײטשַאב לטעטש ןיימ ןיילַא ןיוש ךיא לעװ ןָא

 יַאּפ ס'ווָאנוזַאלג ןיא טיזיוו ַא ּפָא ךיא טַאטש ,םײהַא ייג ךיא רעדייא

 יָאק ַא ביג ןוא לוטש ַא ןיא ןײרַא ךעלטיירב ךיז ץעז ךיא .עקסרעכַאמקיר

 : עועדנַאמ

 ןפָא ךימ טריזַאר ןוא וצ ךימ טרעש ---



 26 לטיּפַאק

 דַלֶאג רַאּפ ץלַאז
 ןיא ייג ךיא ןעוו גָאט ןדעי ,ביולרוא ףיוא ןיב ךי

 ךיא גנערברַאפ ,גנולייטוצ:זייּפש ןיימ ןעמענוצּפָא עמרַאזַאק

 .רעטסעקרָא רעזנוא ןופ ןטנַאקיזומ יד טימ העש עכעלטע

 רע זַא טליפ רע ,ןעמוקקירוצ ןיימ טשינ טקעמש ן'עקרָאב

 יקסווָאנַאכָאק ןוא שטיוועקניס .הלודג ןייז ןופ רעטנורַא זיא

 -סױרַא לָאז ךיא ךימ טעב'מ .גָאט ןדעי םוק ךיא סָאװ ןדירפוצ רעייז ןענייז

 ןָאט וצ סָאװ טשינ יוו-ייס בָאה'כ ; בילוצ ייז וט'כ .ןטרעצנָאק יד ייב ןפלעה

 ,גָאט ןצנַאג ַא ךיז טימ

 ,ךימ טעװענַאש'מ ,טשינ ךיא רישרַאמ תויוול רעדָא ןדַארַאּפ יד ףיוא

 ץעקרָאב ןשיווצ .רעדורב םענענופעג ַא וצ יו רימ וצ ךיז טּפעלק קעשַאטס

 "ןטימ יד .םייה רעד ןיא ףָאלש ךיא ,סיוא גונעג ךיז רע טייטש ן'שונַאי ןוא

 ייז ךיא ןיב טייהרע'רוכיש טגנַאלרעד שטיוועקניס סָאװ סעיצקעל עקיטכַאנ

 יד טימ ןטנעמיד טימ ,ןעלקניפ טימ ךיז ךיא ףערט ןטנװָא יד ןיא ,לחומ

 ,עקלַאכירב רעד ףיוא ןעגנערברַאפ רימ ."קָאשזורק, רעזנוא ןופ עקירעביא

 .רעטַאעט ןיא גנולעטשרָאפ רעשידיא ַא ייב רעדָא ,ןטרָאג-טָאטש ןיא

 טליּפש ווָאלָאקָאס דינָאעל .ץלַא ךָאנ ךיז טרעדור רעטַאעט-טָאטש ןיא

 ס'רעטכיר השמ ,*לעַארזיא; ס'נייטשנרעב ירנַא ,"קנַאדעג רעד; ס'וװעיערדנַא

 ."רעיורט ןייז ןופ רעגניז רעד, ןוא *?לארשי עמש; ס'ווָאמיד ּפיסָא ,"טעּפש-וצ;

 רודגיבַא ,ןיטסוק ןָאמָאלָאס ,ןיטסוק יפוי .ַאנינינ תבהוא :עּפורט רעד ןיא

 ,1966 ןיא ןרָאװעג רטפנ) ןַאמלערק קחצי ןוא ווָאקַאר ,גרעבנכייר ,יקסנַאלָאּפ

 ,טַאלבסייװ : רעריפ-טפעשעג ,(לארשי ןיא

 ןבָאה יקצַארעס ןַאמרעה ןוא רעלדַא סוילוי ןופ עּפורט-ןטערעּפָא יד

 :שידיא ףיױא ןטערעּפָא עשיאעּפָארײא לקיצ ַא ןליּפש ייז ,לַאפייב סיורג

 ןיא ."ןיטשריפ-שַאדרַאשט, ,"וטסניואוו ואוו ַאמלַא ,*לובמַאטס ןופ ַאזָאר;

 עצנייה רַאמעדַאלװ ,ןיקוז ,יקסווַאשרַאװ ,ןירב ,ןײטשדלָאג ַאניז :עּפורט רעד

 ,ןַאמלגייב : רָאשזיריד .ַאקסוָאטַארביל ,ןַאמרעדַאפ ,רעגרובמַאה ,(טסירק ַא)
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 רעקיזומ עכעלטע ןלעטשוצ םיא לָאז ךיא ךימ טעב ןַאמלגייב רעה רעד

 -גָאלש ןוא דזָאלב ןיא ךיז טקיטיונ רע ; רעטסעקרָא ןשירעטילימ רעזנוא ןופ

 לייו המכסה ןייז טיג שטיוועקניס ,סע קידיילרעד ךיא -- ןטנעמורטסניא

 ןבָאה ףרַאד ןַאמלגייב סָאװ רעקיזומ יד ןשיווצ זיא יקסוװָאנַאכָאק טנַאשזרעס

 ,רשכ ץלַא טרעוו ---

 "ויל רענדָארג ַא קעװַא ךימ טפור ןבָארּפ-לַארענעג יד ןופ רענייא ייב

 טרעה רענייק יצ םורַא רעירפ ךיז טקוק רע .גרעבנטָאר טסירָאכ רעד ,לעטיב

 : ןייצ יד ןשיװצ גָאז ַא טיג ןוא סעומש רעזנוא טשינ |

 ? סעטָאלז טרעדנוה רָאּפ ַא ןענידרַאפ טסליוװ ,עק'מייח ---

 ...ןכַאז ךס ַא ליוו ךיא --- ,ךיז ךיא המכח -- ליוו ךיא סָאװ עלַאמ ---

 רָאּפ ַא ייברעד ןענידרַאפ טסנעק .טעברַא לקיטש ַא ריד רַאפ בָאה'כ ---

 ,סעטָאלז טרעדנוה

 ןרעה וצ טיירג ךיא ןיב סעטָאלז טרעדנוה רָאּפ ַא רַאפ --

 טסייוו וד ? ןגָאװ ןשירעטילימ ַא ןגירק טנעקעג וטסלָאװ ,םייח ,רעה ---

 -- רענעגעװ:טנַאיװָארּפ עסיורג יד .עקידרעפ'ייווצ יד ,ןדיוב יד טימ ,עכלעוו

 ? סנױזַא ןגירק טסנעק

 סָאװ ,ןגָאװ ַא ןיוש בָאה'כ ןגָאז רימָאל ,ןריבורּפ ףרַאד'מ ,ןייז ןעק --

 ?רעטייוו

 ןעיורטעג ןעק'מ ןעמעוו ,טניירפ ַא ,טַאדלָאס ַא ךָאנ ןגירק טספרַאד ---

 ןגָאװ ןשירעטילימ ַא ןופ עלזָאק רעד ףיוא ןטַאדלָאס ייווצ ? טסיײטשרַאפ ---

 ...טכַאדרַאפ ןייק ןפורסיורַא טשינ ןלעוו

 רעבָא ."ןתמו:אשמ} רעקניל ַא ןייז זומ סָאד זַא דלַאב ךיא יײטשרַאפ

 ןגעו ןרעה וצ קירעגיינ ןיב ךיא .ךימ ןקָאל סעטָאלז טרעדנוה עכעלטע יד

 .ךיז טלדנַאה סע סָאװ

 ךיא ןעק ריד ,לטַאי רענטירּפס ַא טסיב וד זַא סייוו'כ ,םייח ,רעה ---

 ךָאװ ַא ןיוש .ענליוו ןייק ץלַאז ןעלגומש סָאװ הרבח רָאּפ ַא ןעק ךיא .ןעיורטעג

 ןופ טרָאּפסנַארט ַא ףיוה ןיא ןענַאמגערב ייב רעלעק ַא ןיא טגיל סע יוװ טייצ

 -רָאפ ןייז זומ'מ ,טרָאד ןופ ןגירקוצסורַא סע רעווש זיא'ס ,ץלַאז טימ קעז

 ייוצ טימ ןגָאװ רעשירעטילימ ַא זַא ביולג ךיא ? טסייטשרַאפ --- קיטכיז

 ןעגייז ףיה ןפיוא ןטרָאד .טכַאדרַאפ ןייק ןפורסורַא טשינ טעװ ןטַאדלָאס

 ןייז קעז יד ןלעוו ןקוקמורַא ךיז טעוו'מ רעדייא ןוא ןטַאי עכעלטע טיירג

 וטסעוו ,סעמרַאזַאק יד וצ געוו ןפיוא ןרָאפ טסעוו !ַאדייה ןוא -- ןגָאװ ןפיוא
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 .געוו רע'רָאשזַא וצ ןטרָאד ןופ ןוא *יוובויל-עיילַא; רעד ייב ןעײרדניײרַא ךיז

 הרבח ןיוש טרַאװ לדלעוו ַא ןיא ןטרָאד ,רעטעמָאליק ףניפ ַא ןרָאפּפָא טסעוו

 יד ןּפעלשרעטנורַא ןלעװ ייז יו לענש ױזַא .געט עכעלטע "הרוחס; רעד ףיוא

 ...ןוא ןיירַא טָאטש ןיא קירוצ ךיז עוועריקרַאפ ןגָאװ ןופ קעז

 ַא -- רעטכעלעג ַא טימ סױרַא םיא ךיא ףלעה -- ?ןצנַאגניא סָאד --

 !ןעבָאב ןייד ףיוא הלודג

 טרעדנוה יירד טסגירק -- ךיז רע טעב --- עק'מייח ,רימ רַאפ סע וט --

 הרבח רענליו יד ,רעלענש סָאװ ןרעװ טכַאמעג ןומ סָאד רעבָא .סעטָאלז

 -רַאפ --- עקיזיר עסיורג ַא זיא'ס ,לדלעוו ןיא רעגנעל ןטרַאװ טשינ ןענעק

 רעד ןיא דלַאב ןגרָאמ ןקידיילרעד ןענעק סע טסלָאז וד ןעוו ...1 טסייטש

 ,..ירפ

 ,רעכיז ךיא ךַאמ --- ?סעטָאלז טרעדנוה יירד --

 ? עק'מייח ,וטסגָאז עשז-סָאװ !טרעדנוה יירד ---

 טייג סעטָאלז טרעדנוה יירד .וצ ךיא ּפַאלק --- ? ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ---

 ןָאטפױא ןעק'כ סָאװ ןעז לעוו'כ .ןגיוא עניימ ןיא ןגעמרַאפ ַא .סופ וצ טשינ
 ,םיא ךיא רעפטנע ---

 "רַאפ זיא סייררעביא-עיציטעּפער רעד זַא לקעלג סָאד טגנילק לייוורעד
 יד ,"לובמַאטס ןופ ַאזָאר, ןריטעּפער םוצ קירוצ ךיז טמענ'מ ןוא טקידנע
 ןרַאפ ןוא ןריטעּפער ןרַאפ .טנװָא ןיא ןגרָאמ ןעמוקרָאפ ףרַאד ערעימערּפ
 זיא ּפָאק רעד רעבָא ,ךיא ריטעּפער .סעטָאלז ןצפופ עצנַאג ךיא גירק ןליּפש
 רַאפ .ןגיוא עניימ רַאפ ןבעווש סעטָאלז טרעדנוה יירד יד .ייברעד טשינ רימ
 רעוו ! ןיינ ? ץעקרָאב רַאפ .ךיא טכַארט -- ? ןעיורטרַאפ ךיז ךיא ןעק ןעמעוו
 ןָאט סָאד רע טעװ רימ רַאפ 1 טיורטעג ךיא טלָאװ םיא ,ָאי !קעשַאטס 1 ךָאנ
 ,תולאש ןָא

 ןלעיצעּפס ַא סױרַא ןעמ טקיש גָאטרַאפ ןדעי :ןַאלּפ ַא וצ טכַארט ךיא
 עשירעטילימ יד ,רעטסעקרָא רעזנוא רַאפ טנַאיװָארּפ םעד ןעמענוצּפָא ןגָאװ
 ליפוצ ןייק .געוו רערודמַא ףיוא ,טָאטשרעּפ ןיא ךיז ןעניפעג סרעלכיײּפש
 ךיז טסולג ןעמעוו .ןַארַאפ טשינ ןענייז תוחילש יד ןריפוצכרוד ףיוא םינלעב
 םעד ץוח ?ןרימשסיוא ךיז ?ןגָאװ ןוא דרעפ טימ וצניהַא ןפעלש וצ סע
 עקיצנייא יד טשינ ןענייז רימ לייוו ,ךיוא ןטרָאד ןטרַאװ וצ סיוא ךָאנ טמוק
 םיא לייוו ןץקעשַאטס ףיוא לרוג רעד בור סָאד טלַאפ .ןענעמרָאק יז ןעמעוו
 רימָאל .קָאיַאּפ ןטימ עילימַאפ-שטיוועקניס יד ןגרָאזרַאפ וצ סיוא יווייס טמוק
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 "נייא ךיז לעווכ ;ךיא טכַארט ,עמרַאזַאק רעד ןיא טכַאנ יד ןפָאלשרעביא

 טנַאיװָארּפ םעד ןעגנערב וצ ןריטנולָאװ לָאז רע זַא ןקעשַאטס טימ ןייטשרַאפ

 ייב טָאטשרעפ ןיא ןייז יווייס ףרַאד ךיא לייוו .םיא טימ ןרָאפטימ לעװ ךיא ןוא

 ןלעװ םורַא ױזַא .ץורית ַא רַאפ ןבעגנָא סע ךיא לעװ ,ץעקטָאמ רעדורב ןיימ

 טנַאיװָארּפ םעד ןעמענפיוא ןלעװ רימ :סָאש ןייא טימ ןזָאה ייווצ ןסיש רימ

 דשוח זנוא טעװ רעוו ,ץלַאז סָאד ןגירקסױרַא רימ ןלעװ קירוצ געוו ןפיוא ןוא

 ?לגומש טימ ךיז ןעמענרַאפ רימ זַא ןייז

 ךיא יו גנַאל ױזַא .טיירג זיא קעשַאטס .סיוא ךיז טעברַא ןַאלּפ ןיימ

 לייצרעד ,טנַאיװָארּפ םעד ןעמונעגּפָא .היחמ ךיז רע זיא םיא טימ ךיוא רָאפ

 -ירַא ןטימ רעטעפ ַא םעניימ ןפלעהסיורַא ףרַאד ךיא זַא השעמ ַא םיא ךיא

 טסייוו קעשַאטס יװ ױזַא ,דרעפ ענייז רַאפ רעבָאה טימ קעז עכעלטע ןריפרעב

 ןטַאש טשינ םיא טעװ ױזַא ,ךיא טכַארט ,תמא םעד טשינ

 רעביא ןיוש ךיא םענ קירוצ ףיוא ןוא טנַאיװָארּפ םעד ּפָא ןעמענ רימ

 ןיע ףרהכ ןוא ףיוה ס'נַאמגערב ןיא ןרָאפעגנײרַא ןענייז רימ ,סעצייל יד

 סױרַא ךיז רָאפ ךיא ."הרוחס; רעד טימ ןדָאלעגנָא ןרָאװעג ןגָאװ רעד זיא

 : םורַא ךיז קוק'כ :סעמרַאזַאק יד ןופ גנוטכיר רעד וצ ךיז זָאל ןוא ףיוה ןופ

 ןפיוא .געוו רע'רָאשזַא םוצ ךיז ךיא יירדרַאפ .טנוה ןקידעבעל ַא טשינ טעז'מ

 רעדייא ךָאנ ןוא טייל-הרבח עכעלטע טיירג ןיוש ןעייטש לדלעוו םייב ךַאילש

 טרָאװ ַא ןָא ןוא ןגָאװ ןפיוא ןיוש ייז ןענייז ןלעטשוצּפָא ךיז זייווַאב ךיא

 -ָארטנָאק םעד ןופ ןרָאװעג רוטּפ ,ץלַאז ןטימ קעז יד רעטנורַא ייז ןעקסַאט

 םעד וצ ןלעטש רימ .,ןײרַא-טָאטש ןיא קירוצ ךיז רימ ןעוועריקרַאפ ,דנַאב

 ,דימת ןטוג ַא ןוא -- סעמרַאזַאק יד וצ טנַאיװָארּפ

 יד רעטניה ָאד זיא גרעבנטָאר !ַאהַא -- ערעימערּפ רעד וצ טנוװָא ןיא

 רע .קיטַאלג ױזַא ןעגנַאגעגּפָא זיא ץלַא סָאװ החמש-אלמ זיא רע ,ןסילוק

 זָאל ןוא םיא קנַאד ךיא .סעטָאלז טרעדנוח יירד עקידעקַאנק רימ טגנַאלרעד

 .ערוטרעווָא יד ןביוהוצנָא רעטסעקרָא םוצ ןייג ךיז

 סָאד ?וטסילפ סָאװ -- ךָאנ רימ רע טיירש -- עק'מייח ,טרַאװ --

 ?טשינ וטסליוו ףתוש ןייד רַאפ טלעג

 גרעבנטָאר .םיא ךיא רעכיזרַאפ --- קלח ןייז ןבעג ןיוש םיא לעװ ךיא --

 :סעטָאלז לקעּפ ַא ךָאנ רימ טגנַאלרעד ןוא ךיז טכַאלעצ

 ןרַאפ ,ערטסקע סעטָאלז טרעדנוה ייווצ וטסָאה ָאד ,עקמייח ,ַאנ -----

 עקיזיר עסיורג ַא ...טקעמשעג סע טלָאװ ,טּפַאכעג ךייא ןעמ טלָאװ .ףתוש
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 טימ יװ רעגניפ ןטימ ןכייצ ַא רע טזייוו) ...ןדייב ךייא טלָאוװמ .ןעוועג

 טָאה רַאפרעד ?ונ -- רימ סע רע טגָאז רעטציא -- (ןסיש םוצ רעװלָאװער ַא

 טריפעג טסָאה וד סָאװ הרוחס יד .טנידרַאפ רשכ סעטָאלז יד עדייב ריא

 ןעמענ רימ --- רימ רע טגָאז --- דלָאג ןיא סעטָאלז טנזיוט טרעדנוה טרעוו זיא

 רַאפ רימ ןעמענ ; ךיילגוצ דלָאג טימ זיא ץלַאז ,טלעג-ריּפַאּפ ןייק רעמ טשינ

 עשיליוּפ יד ןוא ןעלבור עשיטסיװעשלָאב ענעריּפַאּפ יד ,דלָאג רָאנ ץלַאז

 ,..ןליפַא טרַאה וצ ןענייז סעטָאלז

 ףיוא סיוא טצָאלג רע .סעטָאלז טרעדנוה ייווצ ן'קעשַאטס גנַאלרעד ךיא

 ןסיוו וצ ןבעל ןיא םיא טייג --- (סָאװרַאפ) ?ָאצ ַאז : ןגיוא רַאּפ ַא רימ

 טמענ טיג ןעמ זַא -- םיא ךיא רסומ --- טניירפ ןיימ ,קעשַאטס ,יַא --

 ...סָאװרַאפ השעמ ַא ןלייצרעד ןייג םיא ךיא לעװ טָא ? סָאװרַאפ .ןעמ

 טָאה סיוועג .ןיירַא רעסַאװ ןיא יוװ ױזַא ןדנואוושרַאפ זיא גרעבנטַאר

 ןסָאשרעד םיא טָאה'מ ןוא ןטפעשעג-לקנומ-לקנוק ענייז ייב טּפַאכעג םיא ןעמ

 ,ןעוועג רעכיז ךיא ןיב --

 ןיא ,רעטַאעט "ןָאסניקּפָאה; ןיא טליּפשעג ךיא בָאה 1928 רָאי ןיא

 ןסעגרַאפ רעדניקק רימ ןבָאה טליּפשעג .ןילקורב ןופ טנעגעג רעליוװזנָארב

 רעטַאעט ןופ גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ קידנעײגסױרַא .ןיביל ,ז ןופ *טשינ

 עלעדרעב ןיילק ַא טימ ,טלירבַאב ,טנַאגעלע ןָאטעגנָא ,ןַאמ ַא ּפָא ךימ טלעטש

 -םולש; ַא טימ טנַאה ןייז רימ וצ סיוא טקערטש רע .שדוק-ילכ השעמ --

 ןוא םיא ףיוא קוק ךיא .רימ ןופ ןגיוא יד רעטנורַא טשינ טמענ ןוא "םכילע

 ?ןעד סָאװ ? סייוו'כ ,ןליּפש ןיימ רַאפ טנעמילּפמָאק ַא ףיוא טרַאוװ

 .גרעבנטָאר ןיב ךיא ?טשינ ךימ טסנעקרעד וד ,עשז-סָאװ ! עק'מייח

 ? טסקנעדעג !ץלַאז יד !ךיז ןָאמרעד --- ענדָארג ןופ טסירָאכ רעד גרעבנטָאר

 ןּפַאכ רימ ןוא -- רעטניוטשרעד ַא סיוא ךיא יירש -- !גרעבנטָאר --

 רע טלייצרעד !רענייב יד טימ גרעבנטָאר -- רע זיא סָאד ,ָאי .םורַא ךיז

 -ץניווָארּפ ַא ןיא ןזח ַא זיא רע : ןעזָאר ךיז רע טפור עקירעמַא ןיא ָאד זַא ,רימ

 ,ןָאטסָאב םורַא טָאטש

 ןיא ערעשטעוו רעקיטכַאננטימ ַא ףיוא עּפורט עצנַאג יד ןייא טדַאל רע

 ,"ןייב ךלמה בל בוטכ, ןוא .וינעווע ןיקטיּפ ףיוא ןַארָאטסער ןשירַאגנוא םעד

 ןקַאילַאּפ יד ןופ לגומש-ץלַאז םעד טימ השעמ יד םרילוקב רֶע טלייצרעד

 ןעוועג ךיוא זיא שטיוװָאניבַאר יליט ןירעליּפשיוש יד ...סעקיװעשלָאב יד וצ

 :יז טצעביק ךימ טפערט יז ןעוו זיא ."על'הדועס; רעד וצ
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 רשפא -- ָאטשינ ךָאד זיא רעטַאעט שידיא ןליּפש וצ ואוו ,יבַאי ,ונַא --

 ?ץלַאז ןעלגומש וצ ןעמונעג ךיז רימ ןטלָאװ

 תועידי רענדָארג

 :סעיינ יד ךיז טגָארטרעד סע

 -המחלמ טרימַאלקָארּפ טרעוו טָאטש ןיא ,ןסור יד ןריקַאטַא ןקַאילָאּפ יד

 "קירוצ ךיילג ךיז ןזומ ביולרוא ףיוא ןענייז עכלעוו ןטַאדלָאס יד ,דנַאטשוצ

 ,ןטנעמיגער ערעייז וצ ןרעק

 ןענייז ייז .קסנימ ,קסױרבָאב ,ענליוו ןעמענרַאפ ייז ,ןגיז ןקַאילָאּפ יד

 ןעוועג ןיוש טלָאוװ'ס יו לעטשנָא םעד ןכַאמ ייז .הוואג ןוא ץלָאטש ןופ דליוו

 טלָאװ ריזח ַא ןעווע :לטרעווכיילג סָאד טגנילק סע קיד'תמא יוװ .טלעוו רעייז

 ?טרעקעגרעביא טלעוו יד רע טלָאװ רענרעה טַאהעג

 ןקידייטרַאפ סָאד ןפרַאד רימ .ענדָארג ןיא טביילברַאפ קלָאּפ רעזנוא

 ךָאנ ךיז ןעק'ס זַא ,טירטקירוצ ַא ןופ לַאפ ןיא רעפיירגנָא ןופ טָאטש יד

 עשיליוּפ יד טשינ ןטכַארט םעד ןופ -- ןטערטקירוצ ןופ עיצַאוטיס ַא ןכַאמ

 ,טָאטש ןיא ןגעוו-אצוי ןופ ןעמ טלַאה קלָאּפ רעזנוא .רעגיז

 ' : רימ ןענעייל "ןגרָאמ רעזנוא, רענדָארג ןיא

 הנתמ ַא -- לעמ עסייוו ןופ טרָאּפסנַארט ַא עקירעמַא ןופ ןעמוקעגנָא זיא'ס

 ךעלרעדניק יד רַאפ לעמ עסייוו עטקישעגוצ סָאד ,םייח-רעדניק רעד רַאּפ

 רעוו :אישק ַא ךיז טגערפ ,רילָאק ןלעקנוט ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא

 ...וקית ? טשימעג לעמ סָאד ןעמ טָאה ואוו ןוא

 טנגער ןסיורד ןיא ,טרעצנָאק ןקיטכַאנײיב ַא ןופ ןפָאלש םייהַא ייג ךיא

 -ַאב ַא ןײרַא ןענייש ייז .ךַאװ עשירעטילימ ַא ּפָא ךימ טלעטש סע ,קרַאטש

 .שזַא ךימ טדנעלברַאפ'ס -- םינּפ ןיא רימ לּפמעל-עירעט

 ןופ רעניא טעשטרוב -- ?טכַאניב טעּפש ױזַא םורַא וטסכירק סָאװ

 ןייז וצ טכער סָאד ָאי בָאה ךיא זַא "לטעצ-ןייש; ןיימ זייװַאב'כ .סױרַא יז

 סע ןביג ןוא לריּפַאּפ סָאד רעביא ןקוק ייז ,טכַאניב טעּפש ױזַא סַאג ןיא

 סַאג עבלַאה ַא ּפָא ייג ךיא יוװ ױזַא רעבָא ."?עשזבָאד, ַא טימ קירוצ רימ

 ַא ןיב ךיא ןוא טָא-טָא ,ייברַאפ רימ ןעילפ ןליוק יד .ןסיש וצ ןָא ייז ןביוה

 ןופ גנירּפש ךיא ;קערש-טיוט ןיא ןפיול םענ'כ !םייח סיוא -- רעקיטרַאפ

 "גיליש ךיא ךיירגרעד תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא רעטייווצ ַא ןיא עשזול ןייא
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 ןפיירגַאב טשינ ןעק ןוא םעטָא טעד ּפָא ּפַאכ ךיא ,ןעניואוו רימ ואוו ףיוה סווָאג

 סָאד זיא ? רימ ףיוא ןסָאשעג ייז ןבָאה סָאװרַאפ .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ

 ?ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס המשנ יד ןעמענוצסױרַא רימ לד'נח שיטסידַאס ַא

 ,טנוזעג קיטש ַא טסָאקעג רימ טָאה'ס ...וקית

 ןיא טרַאװרעד טרעוו "ףילער רענדָארג; רעקרָאי וינ ןופ עיצַאגעלעד ַא

 ןיא םיבורק ןופ תונתמ-טלעג ןוא ןסורג ךיז טימ ןעגנערב ייז .ענדָארג

 רענדָארג טימ טקַאטנָאק רעכעלנעזרעּפ רעטשרע רעד זיא סָאד .עקירעמַא

 ןטרַאװ רימ ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ בױהנָא םעד טניז םיל-רבעמ טײלסדנַאל

 ץעקשַאירַאמ רעזנוא ןופ סורג ַא ייז ןבָאה רשפא ,דלודעגמוא טימ ייז ףיוא

 ? רעדניק ןוא ןַאמ ריא טימ

 ךיז טיירד עלעדער סָאד

 יד ,רעביא יירד ַא ןבעגעג עלעדער-המחלמ סָאד ךיז טָאה טכירעגמוא

 קירוצ ּפָא ןטערט ייז .רעטייווצ רעד ךָאנ הלּפמ ןייא --- ּפעלק ןּפַאכ ןקַאילָאּפ

 קינַאּפ ןיא קירוצ ןפיול ייז ;טצעזַאב ןבָאה ייז עכלעוו סעיציזָאּפ עלַא ןופ

 רעמ טשינ ךיז טסיירט קלָאּפ רעזנוא .,ךָאנ ייז ןגָאא סעקיװעשלָאב יד ןוא

 ױזַא לָאז עגַאל יד ןעוו ;טנָארפ ןפיוא טשינ זנוא טקיש ןעמ סָאװ םעד טימ

 ...זנוא וצ ןעמוקנָא לענש רעייז טנָארּפ רעד טעװ ןטלַאהנָא

 ךיז ןּפעלש ןטַאדלָאס עטעדנואוורַאפ טימ סענָאגַאװ עטקַאּפעגרעביא

 -שרַאמ טימ ףיוא ייז טמענ רעטסעקרָא רעזנוא ,לַאזקָאװ רענדָארג ייברַאפ

 ןבילברַאפ ןענייז סיפ ערעייז : ןרישרַאמ טשינ רעמ ןלעוו ייז ןופ ךס ַא ,קיזומ

 -רַאפ יד דבכמ ןענייז "ץיירק ןטיורק ןופ ןעמַאד יד ,דלעפ-טכַאלש ןפיוא

 ןפיוא ,גנַאזעג ביול "ןסיז-קינָאה; טימ ןוא עװַאק-ץַאזרע טימ עטעדנואוו

 םייב טולב ןסיגרַאפ וצ טכילפ רעשיטָאירטַאּפ רעייז ןגעוו ,רעגייטש ןשילױּפ

 -לָאּפ עשטשעי; :ףיוא ןליּפש רימ .דרע עקילייה עשילוּפ יד ןקידייטרַאפ

 ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ ןליוּפ ךָאנ זיא'ס) *ימעישז ימ יקוּפ ַאלעניגז עינ ַאקס

 :עידָארַאּפ ערעלוּפָאּפ יד ןעקנַאדעג יד ףיוא טמוק סע .(ןבעל רימ ןמז"לכ

 ןלּפ ךָאנ זיא'ס) "ישומ שטנָאיניגז עלַא ַאלעניגז עינ ַאקסלָאּפ עשטשעיע

 .ןייגרעטנוא זומ סע רעבָא ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ

 "ןזָאבָא, עשיליוּפ עקידנטערט-קירוצ יד טימ טציילפרַאפ ןענייז ןסַאג יד

 ןעייג עכלעוו ןטַאדלָאס יד ,טָאטש ןיא ןעורמוא רָאפ ןעמוק'ס .רעטילימ ןוא
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 "ייװ יד ןיא ןײרַא ךיז ןסייר ייז .ןטפעשעג עשידיא ןריבַאר טנָארּפ םוצ

 .סַאג ןיא ןטסיליוװיצ יד וצ ךיז ןעּפעשט ןוא ןָא טוג ךיז ץרוכיש ,ןעמָארק

 "סעקירַאנַאק; יד ןוא ןטָאדלָאס יד ןשיוצ ןגעלשעג עקיטולב סיוא ןכערב סע

 טימ טצוּפַאב ןענייז ןעמרָאפינוא ערעייז) ןרַאדנַאשז עשירעטילימ יד --

 יד טנייפ ןבָאה ןטַאדלָאס יד .(?סעקירַאנַאק, ייז ןעמ טפור ,רילָאק ןלעג

 .טייהנגעלעג רעדעי ייב סע ןרירטסנָאמעד ייז ; האנשה"תילכתב *סעקירַאנַאק;

 :לַאנגיס ַא יו יירעשטסיווס-לגייפ ַא דלַאב טרעוו ,*קירַאנַאק; ַא ךיז טזייװַאב

 ןוא גנַאל טשינ טרעיודעג סע ! ןעמוק *סעקירַאנַאקק -- רענייב יד ךיז טיה

 .ייייז ןשיװצ על'המחלמ עלַאקָאל ַא סיוא טכערב סע

 יװ סוג זיא ,"סעקירַאנַאק, יד ,ייז זַא ץהנעט ןטַאדלָאס ערעלוגער יד

 ןיא גָאט ןש'ריזח ַא ןבעל ייז ;טשינ ייז ןסייוו טנָארפ ןייק ןופ :טלעװ יד

 טַאדלָאס ַא טשינ ןזָאל ןוא סעקלַאיל עטצוּפעגסױא יו םורַא ןרידַארַאּפ ; טָאטש

 ןעמ טלַאפ .ייז ןריטסערַא טייקיניילק עדַאיל ַא רַאפ .ּפָאק םעד ןביוהפיוא

 יךיוא רענייב יד ןָא טוג ייז ןכערב ,טנעה יד ןיא *סעקירַאנַאק; יד וצ ןיײרַא

 ?ןָאט יז ןענעק סָאװ .ןענעכערוצּפָא ךיז ייז טימ טייצ עטסעב יד זיא טציא

 טנָארפ ןפיוא ןייג ןרָאּפשרַאפ ןעמ טעװ ,הבוט יד ייז ןעוט יאוולה ? ןריטסערַא

 .ןבעל סָאד ןרילרַאפ טרָאד ןוא

 ןופ בור סָאד) גנולײטּפָא-ןעיורפ עשירעטילימ ַא ךיז טזײװַאב סָאג ןיא

 יד יװ רעגרע ךס ַא ףױא ךיז ןריפ ייז .(. ,.עיצַאטוּפער רעטפַאהלפייווצ

 סָאװ ףיוא ץלַא יז ןּפעלשעצ ,םָארק ַא ןיא ןיײרַא יז ןכירק ,ןטַאדלָאס-רענעמ

 וצ ךיז ןקוק *סעקירַאנַאקק יד .סעּפַאל ערעייז ןגײלפױרַא רָאנ ןענעק ייז

 יד טימ ןעּפעשטרַאפ ןייג ךיז ייז ןלעװ טָא :ןכַאל ןוא שזָאיבַארג רעייז וצ

 יד ייז ןעוועשוב ! הנידמ רעייז ןקידייטרַאפ עכלעוו סעקטָאירטַאּפ עשיליוּפ

 ןיק סױרַא טשינ ןזייוו ןטַאדלָאס-רענעמ יד ,?סעקנעינַאּפ ענשזָאמלעוו

 : לטיט םעד טימ טניורקעג ייז טָאה'מ .רענלעז-ןעיורפ יד וצ עיטַאּפמיס ליפוצ

 .(רעטילימ עקידרעכעל) יָאקסיואוו עוװַאיריד.

 תועידי ןָא ןעמוק סע .קערש-טיוט ןיא רעדיוװ ןיוש ןבעל ןדיא רענדָארג

 ןדיא 29 ןעמונרַאפ ןדלעה עשיליױּפ עקידנטערטּפָא יד ןבָאה קסניפ ןיא זַא

 טנַאװ ַא וצ טלעטשעגוצ ייז ןעמ טָאה ןעוו רַאפ ַא ןָא ןוא סָאװרַאפ ַא ןָא ןוא

 .ןסָאשעגסיוא ייז ןוא

 ייב ןגיל עשרַאװיקָאטסילַאיב-ענדָארג ןופ עינילדןַאב רעצנַאג רעד ףיוא

 ןייק ןגירק טשינ ןענעק עכלעו ןדיא עקידנטרַאװ רעטרעדנוה ןסלער יד
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 טרָאפ ייז טעו רשפא : סנ ַא ףיוא ןטרַאװ ייז ,ןרָאפוצמײהַא עיצַאטרָאּפסנַארט

 ?ןַאב ַא ףיוא ןּפַאכוצפױרַא ךיז ןעגנילעג

 :ןעיורפ עשידיא ףױרַא ןטַאדלָאס יד ןעמענ ןגוצ עשירעטילימ יד ףיוא
 -ַאב ןטַאדלָאס רעקילדנעצ יװ םעד ךָאנ ןוא טעזָאלק םעד ןיא ייז טלַאה'מ

 ןקידנפיול ןופ סױרַא יז ןעמ טפרַאװ ,יורפ רעבלעז רעד טימ ךיז ןקידירפ
 ,..גוצ

 יד טרילרַאפ רע .ןזייוו טשינ ןגיוא יד רַאפ ךיז רָאט דרָאב ַא טימ דיא ַא
 ןלייצרעד טרעהעג רָאנ ךיא בָאה טלָאמעד זיב .ןעמַאװצ םינּפ ןטימ דרָאב
 ןכעלקילגמוא םעד ןופ טפָא טכַארט ךיא) ןדָאזיּפע עשיגַארט יד"טָא ןופ
 ,ןטײקמַאזיורג עשיליוּפ יד וצ היאר-דע ןַא ךיוא ךיא ןיב רעבָא טציא .(עקמַאשז

 עשירעטילימ יד טנָארפ םוצ ןטײלגַאב וצ סיוא טמוק רעטסעקרָא רעזנוא
 עלַא יד-טָא ןעזוצ ןפרַאד ןגיוא עניימ .טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןעגנוליײטּפָא
 ,ליומ סָאד ןטלַאה רעבָא זומ ןעמ .רעפמעק-הנידמ עשילױּפ יד ןופ ן'תוירזכַא
 רערעטיב טרעוו ןטַאדלָאס עשידיא יד ןופ עגַאל יד .ביל זיא ןבעל סָאד ביוא
 וצ גנומיטש יד ךיז טָאה רעטסעקרָא ןיא זנוא ייב וליפַא ; גָאט וצ גָאט ןופ
 קידלוש ןענייז ןדיא יד רָאנ :זיא ןַאגָאלס רעד .ןטיבעג קרַאטש ןדיא זנוא
 ןלױּפ ןפיוקרַאפ יז ! סעקיװעשלָאב ןענייז ןדיא עלַא ! עגַאלרעדינ ס'נלױּפ ןיא
 -סוזעי יד !סקָאליײש יד ןעליוקסיוא ףרַאד'מ ! ןטסינומָאק עזָאלטָאג יד וצ

 "!יניטסעלַאּפ ָאד ישזדישז, ! רעקיציירק

 -ַאּפ עקיטכַאנ-טימ ענייז .ץרוכיש וצ ףיוא טשינ טרעה שטיוועקניס
 ןעייטש רימ *!ןדיא, -- עמעט ַא ןגָארקעגוצ ןבָאה סעיצקעל עשיטָאירט
 רעדיוו ןיוש זומ קעשַאטס ,..טקידערּפ רע ןוא סעקטַאג יד ןיא ןדנוטש עצנַאג
 -רעד םיא רימָאל :ןעשַארטס רעקיזומ עכעלטע ..."ןזַאקירּפ, יד ןענעייל
 ןליפַא טעװ רע ןוא ליוק ַא ןגירקניירַא טעװ רע ,טנָארפ ןפיוא ץעגרע ןּפַאנש
 יקסווָאנַאכָאק טנַאשזרעס וליפַא ...טמוק סע טייז רעכלעוו ןופ ןסיוו טשינ
 -ילימ רעבָא ,זנוא טימ רע טלַאה ךעלכעלפרעביוא ,דלודעג ןייז טרילרַאפ
 ַא שטיוועקניס ךָאנ זיא לייוורעד .ןטלַאהנָא ןעמ זומ ןילּפיצסיד עשירעט
 ,ןגייווש ןוא ןדייל ןעמ זומ --- קינווָאקלָאּפ
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 טניירפ ןיימ ל'דוד

 טימ ןָאלַאשע ןַא טּפעלשרעד ךיז טָאה עיצנַאטס-ןַאב רענדָארג רעד וצ

 ַא ףיוא יוװ ןטייז עלַא ןופ ןפָאלעג זיא ןעמ .ןטַאדלָאס עשיסור ענעגנַאפעג

 ףיוא רעקרַאפדןַאב םעד ןרעטש וצ טשינ ידכ .ןקוקוצנָא ייז רעדנואוויזייב

 "רעבירַא סענָאגַאװ-טכַארפ יד טימ ענעגנַאפעג יד ןעמ טָאה ,עיניל-טּפיוה רעד

 .עקדָאבָאלס ןבעל ,עיניל-גייווצ רעקיטייז ַא ףיוא טריפעג

 : עמַאמ יד רימ טלייצרעד ,עמרַאזַאק ןופ םייהַא םוק ךיא ,טכַאנרַאפ

 קידנעייז זַא ,רע טלייצרעד ,דיא ַא סעּפע ןעוועג זיא ָאד ,עק'מייח ---

 רעשידיא ַא ,ייז ןופ רענייא טָאה ;ענייז ןסור ענעגנַאפעג יד ואוו ןַאב רעד ייב

 טניימ רע זַא ןייז לָאז ,קינָאלבַאי החּפשמ ַא ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ,טַאדלָאס

 ,קינָאלבַאי ַא ךיוא ךָאד זיא רע ?לרעב רעטעפ םעד רשפא ?זנוא סע

 טיג'ס -- ?קינָאלבַאי א ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז טָאה רענעגנַאפעג ַא --

 !? לוולעוו רעזנוא זיא סָאד זַא ןייז לָאז !לוולעוו --- ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַא רימ

 ,גנונעפָאה ַא ןעיינַאב רעדיוו ךיא לָאז סָאװ וצ .טשינרָאג ךיא גָאז ןעמַאמ רעד

 רעכיז זיא לוולעוו זַא לרוג ןטימ טכַאמעג םולש גנַאל ןיוש ןבָאה רימ ןעוו

 ןיא רעדָא ,גנוטסעפ רעגרובלסילש ןיא ןרָאי-המחלמ יד ךרוד ןעמוקעגמוא

 0 | | ? ריביס

 ?ןעמָאנ ַא טנָאמרעד דיא רעד טָאה --- קיטכיזרָאפ ךיא שרָאפ --- עמַאמ --

 | ?זיא רע רעוװ -- םענעגנַאפעג םעד ןופ ןיימ'כ

 יד זיא -- ןעמָאנ ַא טנָאמרעד עי סעּפע ךיז טכַאד טָאה רע ,עי --

 טָאה ןעוועג ָאד זיא סָאװ דיא רעד ? סַאכענ ?סַאכַאנ --- .רעכיז טשינ עמַאמ

 ,טסייה רע יװ יונעג טסואוועג טשינ ךיוא

 .טנַאקַאב ָאי ןעמָאנ רעד רימ זיא סעּפע -- ?סַאכענ ?סַאכַאנ --

 ,קסנימ ןופ סעכענ המלש 'ר -- .ךיז ךיא ּפַאכ -- !קסנימ ןופ סעכענ --

 ןוא עשַאב יורפ ןייז ? ןסעגרַאפ טסָאה ,עמַאמ .,ןענַאטשעגנייא ןענייז רימ ואוו

 רַאפ טלַא וצ זיא המלש 'ר !ל'דוד ןייז יאדװַא זומ סָאד !ל'דוד לדניז רעייז
 ,עמַאמ ,ןיוש ייג'כ !רענעגנַאפעג רעשיסור רעד ל'דוד זיא .טסניד-רעטילימ

 | .עקַאט רע זיא סָאד יצ ןעניפעגסיוא לעוו'כ

 טנַאקַאב ןענייז רימ .לַאזקָאװ םוצ געוו םענעמונעגנָא ןטימ טשינ ייג ךיא

 םוק ךיא ןוא גנַאל טשינ טמענ סע .טנגעג רענעי ןופ ןגעטש ןוא ןגעוו עלַא

 .ךיז ןעניפעג ענעגנַאפעג עשיסור יד ואוו טקנוּפ םעד וצ ןָא
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 רעליוה רעד ףיוא ,ןסלער יד ייב : דליב שיטעטַאּפ ַא ךיז רַאפ עזרעד ךיא

 ,ענעסירעגּפָא טגיילעגסיוא ןגיל ,סענָאגַאװ ענרעצליה יד ןיא ךיוא יוװ ,דרע

 יז זַא ןענעקרעד וצ טשינ ייז ףיוא זיא'ס .רענעמ ענעסקַאװַאב ,עקיצומש
 בור סָאד ,סיפ יד ףיוא סעבַארקש עטלַא ןגָארט עקינייא .ןטַאדלָאס ןענייז
 טכַאװַאב רענייק .סעטַאמש טימ טלקיװעגמורַא סיפ יד רעדָא ,סעװרָאב ןעייג
 ףיוא רעכיז ייז ןענייז ,ךַאװ ַא ץעגרע ָאד זיא'ס ביוא ,טוג זיא סָאד ,טשינ ייז
 ןיוש ייז ןענעק ןיהואוו ? ןפולטנַא : טגָאזעג סנייטשימ .לַאזקָאװ טייז רענעי
 ,קורדנייא ןייק ייז ףיוא טשינ טכַאמ ןעמוקוצ ןיימ ? דנַאטשוצ ַאזַא ןיא ןפיול
 טקרעמַאב טשינ ךימ ןטלָאװ ייז יו שיטַאּפַא ןגיוצעגסיוא ןגיל ענעגנַאפעג יד
 ,ןליפַא

 יו ןירַא םעד ןיא קוק ,"לטעצ-ןייש, ןשירעטילימ ןיימ סױרַא םענ ךיא
 רעצנַאג ַא יו ןוא "ריּפַאּפ-עקוװָארידנַאמָאק; רעקיטכיוו ַא ןעוועג טלָאװ'ס
 "! סעכענ דיװַאד ? סעכענ !סעכענ; : סיוא ףור ַא ךיא ביג ףיקת

 ןסקַאװרַאפ ַא טימ ּפָאק ַא סױרַא טקעטש סענָאגַאװ יד ןופ םענייא ןופ
 דלַאב .ןגיױא ענעקָארשרעד טימ רימ ףיוא טצָאלג רע :ל'רוחב ַא ןופ םינּפ
 ,עקשַאבור רעקיצומש ַא טימ ,ןזיוה עטעטַאלרַאפ רָאּפ ַא ןיא ךיז רע טזייװַאב
 ,ןעמָאנ ןייז ןפור טרעהעג עקַאט טָאה רע יצ ,רעכיז טשינ זיא רע .סעװרָאב

 ,גנערטש רעביא ךיא גערפ -- ? סעכענ --

 ןיימ 1 סָאװ זיא ,ונ ...ןופ ןָאט ַא טימ רע טרעפטנע -- (ָאי) !ַאד --
 רעד רעבָא ךיא .יורטוצ ןייק טשינ רימ וצ טקעװרעד םרָאפינוא רעשילופ
 ,רָאה עװַארעשטוק סל'דוד ןיוש ןעק

 ייב ךיז ךיא טלַאה -- (קסנימ ןופ) ?ַאקסנימ זיא ,סעכענ דיװַאד ---
 ,עגַארפ ןיימ

 ,קסע ןַא ןייטשרַאפ וצ ןָא טביוה רע ןוא ףיוא ןטכייל ןגיוא ענייז

 ,טסיירד רע טרעפטנע -- (ךיא ןיב סָאד) !ַאי ָאטע ,(ָאי ,ָאי) ַאד ,ַאד --

 --- (עירַאלעצנַאק ןיא רימ טימ םוק) !וירַאלעצנַאקי'װ יָאנמָאס ידיא --
 ,ךיא לעפַאב

 ,רעטײלגַאב-ךַאװ השעמ ךָאנ םיא ייג ךיא ןוא סיוארָאפ ןייג םיא זָאל ךיא
 -ָאיַארַאפ רעד יװ ןָא ערודעצָארּפ יד טייג ענעגנַאפעג עשיסור ערעדנַא יד
 טמוק סע סָאװ ןרעה וצ רעוא ןַא טלעטשעגנָא ייז ןופ רעוו טָאה .יינש רעקיר
 ,טײקילײװגנַאל ןופ ,טייקיטליגכיילג טימ ןעוועג ךיוא סָאד זיא ,רָאפ
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 רעד ןיא םענייק טשינ טעז'מ ,ןסיורד ןיא רעטסניפ-קָאטש ןיוש זיא'ס

 . ,טנגעג

 ךיא זַא ןקוקסיוא לָאז סע ,ןײגכָאנ ריד לעװ ךיא ,ךיילג ייג ,ל'דוד ---

 ,שידיא ףיוא םיא וצ ךיא גָאז -- ץעגרע ךיד ריפ

 .טשינ ץלַא ךָאנ םיא ךיז טביױלג -- ?עק'מייח ,עקַאט וטסיב סָאד --

 !ךימ וטסריפ ןיהואוו ? םרָאפינוא ןשילױּפ ַא ןיא --

 ןגירק ץעגרע ןעמ ףרַאד טשרעוצ ,טייהרעקיטרַאפ ןעז ןיוש טסעוו --

 וצ זיא סע רעבָא ,רעטסניפ טוג עקַאט ןיוש זיא'ס ,ריד רַאפ ןכַאז ערעדנַא

 םייו טשינ ָאד .בוטש ןיא זנוא וצ ךלוה םעד ןיא ןריפ וצ ךיד שילַאקיזיר

 ןעמוקעג זיא סָאװ רעד ?םיא טסקנעדעג -- עקייש רעדורב ןיימ טניואוו

 ןטלַא ןַא ןגירק לעװ ךיא זיב ןטרַאװאוצ טסעוו וד ? קטנימ ןופ ןעמענּפָא זנוא

 .ןָאטרעביא ךיז וטסעוו ,ריד רַאפ גוצנָא

 סָאװ ןגעוו טרעהרעד עטנעי יורפ ןייז .טעברַא רעד ייב ךָאנ זיא עקייש

 לָאז ןעמ זַא טשינ טלעפ רעמ .עטרעטיצרַאפ ַא יז טרעוו ,ךיז טלדנַאה סע

 לענש ףיוא ךימ ט'רטּפ יז !בוטש ןיא ריא ייב ךָאנ ןוא -- ללכב ןּפַאכ זנוא

 סנייז ךיוא םענ'כ .ךיש רָאּפ ַא ,דמעה ַא ,גוצנָא ןטלַא ןַא ס'עקייש טימ סױרַא

 רע זַא ןעל'דוד וצ קניוו ךיא .רענשטעטַאטס ןעזסיוא לָאז ל'דוד ,שוילעּפַאק ַא

 ,רעביא לענש ךיז רע טוט ןטרָאד .ףיוה ןפיוא לכלעטש םוצ ןיגכָאנ רימ לָאז

 "רַאפ סא טשינ טעז רע רעבָא ,םיא ףיוא סיורג וצ ןענייז ןכַאז ס'עקייש

 ןשיװצ סע ןבָארגַאב רימ ןוא זײװנסַאּפ רימ ןסיירעצ סעטַאמש ענייז ,טקיטכעד

 ,לַאטש ןיא ץלָאה םעד

 ןעל'דוד ןופ .ריצַאּפש ַא ףיוא םירבח ייווצ יװ ןעמַאװצ ןיוש ןעייג רימ

 ? עטַאט ןייז .תמאה-םלוע ןפיוא ןיוש זיא עשַאב עמַאמ ןייז זַא סיוא ךיא ןיפעג

 ,ןבילברַאפ קסנימ ןיא אמתסמ ---

 : טלייצרעד ל'דוד

 טריזיליבָאמ םיא ןעמ טָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ךָאנ דלַאב

 ןקַאילַאּפ יד ןעוו טּפַאשנעגנַאפעג ןיא ןלַאפעגנײרַא זיא רע .ײמרַא רעד ןיא

 ןרעגלַאװ ייז יו ,רע טלייצרעד ,ןכָאװ ןיוש .קסיורבָאב ףיוא טריסנַאװַא ןבָאה

 סָאװ טשינ טסייוו'מ .ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ סעיניל עקיטייז יד ףיוא ךיז

 טגיל ןעמעוו --- סָאַאכ םעד ןיא .קירוצ ןפיול ןקַאילָאּפ יד ,ייז טימ ןָאט וצ

 ןְצנַאג ןפיוא ?סעקיװעשלָאב ענעגנַאפעג טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז ּפָאק ןיא
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 רעליוויצ רעשיליוּפ רעד ןופ ןטילעג ןטסרעממַא ייז ןבָאה ענדָארג זיב געוו

 טזָאלעגסיױא ייז ןבָאה טנָארפ ןפיוא תולּפמ עשיליוּפ יד רַאפ ,גנורעקלעפַאב

 ןפיוא ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ןטַאדלָאס עשיסור ענעגנַאפעג יד וצ ןרָאצ רעייז

 םענייא ייב .זנוא ןָא טנָאמרעד ךיז רע טָאה ,ענדָארג ןעמָאנ םעד לַאזקָאװ

 טגערפעגכָאנ ךיז רע טָאה ןקוקנָא יז ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ןדיא יד ןופ

 טניפעג רע זַא ןגָאװצנָא ןטעבעג םיא טָאה רע .סקינָאלבַאי יד ,זנוא ףיוא

 .ענעגנַאפעג יד ןשיװצ ךיז

 ןוז םענעגייא ןַא טימ יו ןעל'דוד טימ םורַא ךיז טּפַאכ עמַאמ יד

 ,טסַאג ןטעטרַאװרעדמוא םעד טימ ךיז ןעיירפ עלַא רימ ,ע'לחר ,עטַאט רעד

 ןלייצרעד וצ קירעגיינ טשינ ןיב ךיא ןוא ןגערפ וצ ןייא טשינ טלַאפ םענייק

 ,זָאנ ס'קַאילָאּפ םעד רעטנוא ןופ ןגָארקעגסױרַא םיא בָאה ךיא ױזַא יו

 ,ה"ע עשַאב רעביל רעד ןופ טסולרַאפ ןפיוא רערט ַא טסיגרַאפ עמַאמ יד

 | | .עמַאמ סל'דוד

 ןשטנעמ עקיצרַאה יד-טָא סָאװ ,ןסעגרַאפ ןעד ךיא לעװ ןבעל ןיימ ןיא ---

 ןעוועג ןענייז רימ ןעוו ,רימ רַאפ ןוא ןע'לחר רַאפ ,ןעק'מייח רַאפ ןָאטעג ןבָאה

 ךָאד ןטלָאװ ענעגייא -- .עמַאמ יד טנָאמרעד -- ? קסנימ ןיא "סעצנעשזעב;

 -- טומ וצ עמַאמ יד םיא טיג -- ל'דוד ,טשיִנ ךיז גרָאז .רעמ ןָאטעג טשינ

 ךיז ליפ .טיורב ןבעגעגּפָא : טגָאז ןעמ יװ זיא'ס .ןרעוו ןלַאפרַאפ טשינ טסעוו

 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב יו

 טריזַארּפָא ךיז טָאה רע ,רעסַאװ קידוז טימ ןשַאװעגמורַא ךיז טָאה ל'דוד

 ַא יװ טקוקעגסיוא ןיוש טָאה רע ןוא רעסעמ-ריזַאר ןטלַא ןַא סעקטָאמ טימ

 רעד זיא סָאד זַא םיא ףיוא טנעקרעד טשינ לָאמנייק טלָאװ'מ .שטנעמ רעיינ

 קירוצ העש עכעלטע טימ ןעמונעגסױרַא בָאה ךיא ןעמעוו "קינעלּפע רעקיבלעז

 .ןסור ענעגנַאפעג יד ןשיווצ ןופ

 תורצ עשירפ יד ןגעװ ,ןרָאי-המחלמ ערעטיב יד ןופ טלייצרעד ל'דוד

 שינערעקרעביא רעד ךָאנ טשרע ןענַאטשעגסיױא ןענייז ייז סָאװ ןדייל ןוא

 ,םיסינ טימ רָאנ עקַאט זיא טבעלעגרעביא סע טָאה ןעמ זַא ,דנַאלסור ןיא

 -עגניהַא זיא ,דיחי-ןב ןייז ,רע ואוו טשינ ןוליפַא טסייוו המלש 'ר עטַאט ןייז

 ,ךָאנ טבעל רע יצ ;ןעמוק

 -- טָאטשרעּפ ןיא ןעקטָאמ ייב ןעניואו ל'דוד לָאז טייצ עטשרע יד

 ןעמוק רע טעװ ,הרושכ ןזָאלסױא ץלַא ךיז טעוו'ס זַא .עטַאט רעד ט'הצע

 רימ ןלייצרעד ן'עביל-ענייש בייוו ןייז .םיכסמ זיא עקטָאמ ,זנוא טימ ןעניואוו
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 "גוא זיא רע זַא ,רימ ןגָאז ריא .רענעגנַאפעג רעשיסור ַא זיא ל'דוד זַא טשינ

 געט רָאּפ ַא ףיוא טסַאג וצ ןעמוקעג זיא סָאװ טניירפ ַא רערעז

 ךרוד זיא ץלַא זַא ןמיס ַא :ליטש זיא'ס --- טייצ לקיטש ַא קעװַא זיא סע

 ל'דוד ןוא עמרַאזַאק רעד ןיא ףָאלש ךיא .זנוא וצ קירוצ ל'דוד טמוק ,םולשב

 סע טייוו יו ףיוא וצ םיא טעז עמַאמ יד .קנַאב-ףָאלש רעד ףיוא רימ ייב

 ל'דוד ,*קָאיַאּפ , ןיימ ץוח ,ךָאנ טגירק ןעמ סָאװ זייּפש לסיב סָאד ריא טקעלק

 לקירטש סָאד ןעיצרעבירַא סָאװ וצ ,ןגיוא יד ןיא ליפוצ טשינ ךיז טפרַאװ

 ַא יװ ,"לטעצ:-ןייש; ןטלַא ןַא ס'עקטָאמ ךיז טימ רע טגָארט לַאפ ןדעי ףיוא

 רעזנוא זיא רע זַא סייוו ףיוא ץרַאװש זייווַאב ַא רע טָאה ,ךיז טכַאמ ךַאז

 ,קינָאלבַאי עקטָאמ
 ןייק טייהנגעלעג ַא טימ ןעל'דוד טקישענּפָא ןבָאה רעדירב-ווָאגניליש יד

 ןעמונרַאפ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד זיב טרַאװעגרעביא רע טָאה ןטרָאד .ענליוו

 םייהַא קירוצ ןגָאלשרעד זיא סע יװ ךיז רע טָאה טשרע טלָאמעד ,טָאטש יד

 .רעטעּפש טייצ ַא טימ ןעמונעגּפָא רימ ןבָאה סורג םעד ,קסנימ ןייק

 -ּפָא יד זיא סע קיטכיר יו טנרעלעג ךיא בָאה דָאזיּפע ןקיזָאד םעד ןופ

 שטנעמ ַא רעבָא ,ןעמַאװצ טשינ ךיז ןפערט גרַאב ַא טימ גרַאב ַאק : גנוצַאש

 ןעמוקעג ץינוצ טוג רעייז רימ זיא עיצקעל יד .,,"ָאי -- ןשטנעמ ַא טימ

 ,ןבעל ןיימ ןופ גנַאג ןיא



 27 לטיּפַאק

 1920 ,ילוי רעט5

 רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ךיז ןקור סעקיװעשלָאב

 ןעמ טרעה טכַאנײיב .ןעמונרַאפ ןיוש זיא ענליוו .זנוא וצ

 -ַאּפ עקידנפיול יד ןופ .,יירעסישיןענָאנַאק ןופ .ןעגנַאלקּפָא

 ,"שפנ דע םימ ואב; זיא'ס ,ןגָארטוצרעבירַא טשינ זיא ןקַאיל

 -נָא ןלָאז סעקיװעשלָאב יד זַא םלוע-לש-ונובר םייב טעב'מ

 ...רעכיג סָאװ ןעמוק

 ןיא טגיל רע .רימ ךָאנ טקיש שטיוועקניס ,ירפ רעד ןיא תבש זיא'ס

 -סיוא ןצנַאגניא טשינ ךָאנ ,עּפַאנַאק רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא עירַאלעצנַאק רעד

 ,עילַאנַאכקַאװ רעקיטכַאנײיב רעד ןופ טרעטכינעג

 רימ -- ךעלטניירפ ץנַאג רימ וצ רע טגָאז -- לקינָאלבַאי ,רעה ---

 יד ןזָאלרַאפ טנייה ךָאנ ןפרַאד ןוז ןיימ ןוא בייוו ןיימ .ענדָארג ןריאוקַאװע

 וד .שזַאגַאב טימ ןדָאלעגרעביא ןענייז רענעגעוו עשירעטילימ עלַא .טָאטש

 ַא ץעגרע טריזיווקער ,ןץקעשַאטס טימ ן'עקרָאב םענ ,רעגיה ַא ךָאד טסיב

 יױרפ ןיימ ךיוא טמענ ,ןכַאז-בוטש עניימ עלַא ףױרַא טקַאּפ ,ןגָאװ ַא טימ דרעפ

 "רעפ ףיוא שזַאגַאב ןטימ ןעמַאזוצ רעבירַא :ייז טריפ ןוא ץשונַאי טימ ַאדנַאװ

 ןריאוקַאווע וצ ףיוא סענָאגַאװ עלעיצעּפס טיירג ןעייטש ןטרָאד ,טייז רעטָאטש

 ןטרָאד ןפערט ייז לעװ ךיא זַא ,יורפ ןיימ ךיוא טגָאז .תוחּפשמ עקסרעציפָא יד

 : ,ןרָאפּפָא ןרַאפ

 :טגָאז עקרָאב .לעפַאב םעד ןריפוצכרוד סױרַא ךיז ןזָאל רימ

 וצ טנעָאנ רעייז זיא ןטרָאד ,געוו רעצישזדנַארג ףיוא ןייג רימָאל --

 ןענעק רימ ןלעװ טנגעג רענעי ןופ םירעיוּפ יד ייב .גנוניואוו סע'שטיוועקניס

 ןופ םענייא ייב .ןפָארטעגוצ טָאה עקרָאב .ןגָאװ ַא טימ דרעפ ַא ןעמענרַאפ

 ,טנייוו רעיוּפ רעד .ןגָאװ ןסיורג ַא טימ דרעפ ַא רימ ןּפַאטרעד םירעיוּפ יד

 . יי : טגָאלק יורפ ןייז

 -ניק ערעזנוא ןופ טיורב לקיטש סָאד קעװַא טשינ טמענ ,עיוװָאנַאּפ -- =

 ןופ ןברַאטש וצ ןעמוקסיוא זנוא טעװ ןגָאװ ןוא דרעפ ַא ןָא ! רעליימ ס'רעד

 יי - .רעגנוה
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 יז רעכיזרַאפ ךיא ,ןפלעה טשינ רעבָא ךיז ןעק'כ ,ץרַאה סָאד טכערב סע

 ןעגנערב שזַאגַאב ס'קינװָאקלָאּפ םעד ןריפרעבירַא ןלעװ רימ יװ לענש ױזַא זַא

 :טרָאװ ןיימ טשינ טמענ רעױּפ רעד .ןַאּפשעג ןייז קירוצ ךיילג םיא רימ

 ןעוו ,טגָאזעגוצ ןשטייד יד רימ ןבָאה -- רע טגָאלק --- עבלעז סָאד --

 ,טגָאמרַאפ טלָאמעד בָאה ךיא סָאװ דרעפ עלַא רימ ייב טריזיווקער ןבָאה ייז

 -מוא ךיא ןיב ריא ןָא .עּפַאקש רענייא רעד טימ ןבילבעג ךיא ןיב רעטציא

 ?ןיירַא טָאטש ןיא ןרָאפ ?ןרעקַא ךיא לעװ סָאװ טימ .ךעלקילג

 ןקַאּפ ןפלעה רע טעװ ,זנוא טימ ןרָאפטימ רע לָאז :הרשּפ ַא ךַאמ ךיא

 רעױּפ רעד ,רוטּפ ןוא עשטַאילק ןייז ןעמענ ךיז רע לָאז םעד ךָאנ ,ןּפעלש ןוא

 .טײקרַאבקנַאד טימ םעד ףיוא ןייא טייג

 .עטלדורדעגנָא ןַא ַאדנַאװ ןיוש טרַאװ גנוניואו סע'שטיוועקניס ןבעל

 טקנוּפ ,זנוא וצ סיוא יז טזָאל ץרַאה רעטיב ריא ןוא החיצר-אלמ זיא יז

 טָאה ןַאמ ריא ןעוו ,ןטכענ טָאטשנָא סָאװ עקידלוש יד ןעוועג ןטלָאװ רימ יו

 ,טנייה ןעמוק וצ טצַארקעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ,טיירג ןייז וצ טגָאזעגנָא ריא

 "רַאפ, ךיז טָאה עלעדנַאמ ריא סָאװ סָאד ,יַא ,רעטעּפש גָאט ןייא טימ ןצנַאגניא

 רימ ןפרַאד ? טלעוו רעד ףיוא רָאג טבעל יז יצ ןסעגרַאפ ןוא *טעװעװטסנַאיּפ

 ןטכענ טָאטשנָא --- טנייה ןעמוק ןרַאפ בָאג םעד ןגירק יווייס

 םעד ףיוא ןרָאפ וצ .ךיוה רעטסכעה רעד זיב ןגָאװ םעד ןָא-ןקַאּפ רימ

 ,ַאדנַאװ ,"ַאנַאּפ ענשזָאמלעיװ, יד ,ץַאלּפ ןייק ָאטשינ ןעמעלַא רַאפ זיא ןגָאװ

 ןדייב ייז ןשיוװצ ןיירַא ךיז ךיא שטעווק .ןרָאפ ךָאד ןזומ עלעדנוז ריא טימ

 רעד ןוא קעשַאטס ,עקרָאב .הלגע-לעב רעד רעװ ךיא ןוא עלזָאק רעד ףיוא

 םעד םיוק טּפעלש דרעפ סָאד ,היוול ַא ךָאנ יו ןגָאװ םעד ךָאנ ןעייג רעױּפ

 ףױרַא-גרַאב ;הרצ עבלַאה ַא ךָאנ זיא ּפָארַא-גרַאב ,ןגָאװ ןטקַאּפעגרעביא

 ,ןּפוטשרעטנוא רעטיײלגַאב עקידנעײגכָאנ יד ןיוש ןזומ רעבָא

 רעד ףיוא ןגירקפיורַא ךיז ןליוו סָאװ עקיצנייא יד טשינ ןענייז רימ

 ,טָאטשרעפ וצ ןַאמעינ ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא טריפ סָאװ קירב

 ,ּפָארַא-גרַאב רעפיט ַא קירב רעד וצ געו רעד זיא סַאג-לָאדָאּפ ףיוא

 ענעביוהעג טימ ליבָאמָאטױא ןַא ןגעקטנַא ןָא רימ טרָאפ לזמ ןיימ ףיוא

 ,עשטַאילק יד .ערַאו ַא ייז רַאפ ןכַאמ לָאז'כ ןעבורט ייז ןוא טייל-רעטילימ

 רעטריזינַאכעמ רעד רַאפ ךיז טקערשרעד ,טעּפישז יז סָאװ םיוק ךיז טכַאד

 ךיז טיירד יז .קיטש ןעװַארּפ וצ ןָא יז טביוה ,ןעבורט ןרַאפ ןוא עיצּפַארטנָאק

 -ַאװַאק ַא יו ,סיפ עטשרעטניה יד ףיוא םָאבוד ךיז טלעטש ,סעילבָאלָאה יד ןיא
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 ! סָאװ ךיא סייוו --- ןטלַאהוצנייא יז סעצייל יד טימ יצ ךיא .דרעפ רעקסיירעל

 סיר ןקידמיצולּפ ַא ךיז טיג יז .יז טרעוו רעדליוו ץלַא ,יצ ךיא רעמ סָאװ

 ןעילפ ןגָאװ ןופ ,לווייט ַא יו רעטנורַא-גרַאב ןגָאי ךיז טמענ ןוא סיוארָאפ

 שונַאי ,טעשטיווק ַאדנַאװ .,סענַאדָאמעשט ,טנַאװעגטעב טימ קעּפ ,ךעלקנעב

 ,טשינ טפלעה'ס -- טנעה עדייב םורַא סעצייל יד לקיוורַאפ ךיא ,טעװעדלַאװג

 סיוא ,רעקיטרַאפ ַא ךיוא ןיוש ןיב ןיילַא ךיא זַא ליפ ךיא !טילפ דרעפ סָאד

 ,טעמכ קירב רעד ייב ןיוש ,ןטַאדלָאס עקידנעייג-סופ יד ןופ עקינייא ! םייח

 ןקיאורַאב וצ ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא םיוצ םייב דרעפ סָאד טּפַאכעגנָא ןבָאה

 ןוא טייזרַאפ ןעוועג זיא ּפָארַא-גרַאב געוו רעצנַאג רעד רעבָא .עשטָאילק יד

 ..."סטוג-ןוא-בָאהע סע'שטיוועקניס טימ טיײרּפשעצ

 "נורַא ךיוא ןעמענ ייז .ןגָאװ ןופ ןכירקרעטנורַא ץיַאדנַאװ ןפלעה ןטַאדלָאס

 .היח עטציירעצ ַא יו דליוו זיא ,טלדוּפעצ רָאה עריא ,ַאדנַאװ .ן'שונַאי רעט

 ,"סטוג ןוא-בָאה; ריא ןופ ןרָאװעג זיא סָאװ ןברוח םעד טעזרעד יז ןעוו

 םענייא ,םינּפ ןיא קסַארפ ַא רימ טגנַאלרעד ןוא החיצר טימ ןָא ךימ יז טקוק

 טסיג ליומ ריא ןופ .ןגיוא יד רַאפ ןעקנופ שזַא רימ ןעילפ'ס ,ןטייווצ ַא ןוא

 .ןובשח ןיימ ףיוא סעקנושַארטס ןוא רעטרעוו-לדיז ןופ םָארטש ַא ךיז

 עקידנכַאל יד וצ ךימ יז ט'רסמ'רַאפ --- ! קיד'נוויכב ןָאטעג סע טָאה רע --

 ןױוש טסעװ וד -- .לדער ַא ןיא זנוא םורַא ךיז ןביילק עכלעוו ןטַאדלָאס

 .רעגניפ ַא טימ ןיײרַא םיִנּפ ןיא רימ יז טלטייט -- !סנייד ןגירק

 -טנַא וצ ףיוא לקניוו ַא ךוז ןוא זָאנ רעד ןופ טולב סָאד שיװ ,ייטש ךיא

 ,ןטרָאד ןופ ןעניר

 ענעלַאפעגרעטנורַא יד ףיונוצ ןביילק רעיוּפ רעד ןוא קעשַאטס ,עקרָאב

 ןפלעה ןטַאדלָאס עקידנעייגייברַאפ יד .געוו ןפיוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ןכַאז

 רעביא טמענ סעצייל יד .ןגָאװ ןפיוא קירוצ ץלַא ןעילַאװפױרַא ןטימ סױרַא

 : רעיוּפ רעד

 ןעמוקעג טשינ םעד וצ טלָאװ ,רעביירט רעד ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו --

 דרעפ סָאד זיא רימ וצ -- .רעייפ ןפיוא למיוב לסיבַא וצ ךָאנ רע טסיג --

 ,טניואוועגוצ ןיוש

 -- םינּפ ןופ טולב סָאד ןשַאװּפָא ךיז ןַאמעינ םוצ רעטנורַא לעוו'כ --

 ךייא לעוו ךיא ,לייוורעד טרָאפ ריא -- דיירסיוא םעד ןיא ןָא ךיז ךיא ּפַאכ

 ,געוו ןפיוא ןגָאינָא ןיוש
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 ךָאנ עלַא ןעייג ייז .ןגָאװ ןפיוא ןכירקוצפיורַא ארומ ןיוש טָאה ַאדנַאװ = |

 ,ןלַאפעצ טשינ רעדיוו ךיז ןלָאז ייז זַא ןכַאז עזיול יד וצ ןטלַאה ןוא

 ףיול קרַאמ םעיינ ןפיוא .סיפ ןלעטש םענ ךיא ןוא ןרָאפקעװַא ייז זָאל'כ

 ריא ןוא עריא ףיוא ,םָארק-ךוש ןיא ץעקווַאלס רעטסעווש ןיימ וצ ןיירַא ךיא

 ןופ טולב עלעסיבַא ,טשינרָאג זיא'ס : טימ ךיא רעפטנע ןגָארּפ ס'עקשטיא ןַאמ

 ואוו : רימ טרעיוב ּפָאק ןיא ןוא ךיז שַאװ ךיא .ןרעהפיוא דלַאב טעוו'ס ,זָאנ רעד

 .טדערעגּפָא זיא םעד ןופ ?עמרַאזַאק רעד ןיא ןייגקירוצ ?ןעמ טפיױלטנַא

 טעוו'מ ?ענעגייא ייב ץעגרע ןטלַאהַאב ךיז .ץ'תיממ ךימ טצװ שטיוועקניס

 ...הנכס ןיא ייז ךיא לעטש ,ךימ ןעמ טניפעג ןוא .ןכוז ךימ

 טליפ סָאד ,טָאטש ןיא ןעמוקניירַא םייב ןטלַאה סעקיװעשלָאב יד זַא

 זיב ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ואוו ןבָאה לָאז ךיא ןעוו ,ןטפול רעד ןיא ןיוש ךיז

 ,ןייא רימ טלַאפ --- אינסכַא רעד ןיא ןטנעמיד ייב . .. ענדָארג ןריּפוקָא ןלעוו ייז

 םענייק טעװ סע ןוא ןטלַאהַאבסױא ךימ טעװ רע ,טנעמיד רשֶא רבח ןיימ

 ןטנעמיד וצ ןּפַאכפױרַא רָאנ ךיז רימָאל ,ןטרָאד ןיב ךיא זַא ןלַאפנייא טשינ

 ,השעמ ןייק טשינ ייז לייצרעד ךיא : ןָאטעג ןוא טכַארטעג ,סַאג רעלדיקס ףיוא

 -סיוא טעװ סע ביוא ,טסַאג וצ לסיבַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא סע טסייה ,לייוורעד

 ,ןלייצרעד רעטעּפש ייז ךיא לעװ דייר וצ ןעמוק

 ןדעי ייב .טשינ טרָא ןייק ךיז ןיפעג ךיא ,העש עכעלטע יײברַאפ ןענייז סע

 רימ ךיז טכַאד סע :לסיירט ַא רימ טימ סע טיג לקעלג-ריט םעד ןופ גנולק

 -סעווש יד ,ןרעטלע ס'טנעמיד זַא ליפ ךיא .רימ ךָאנ ןעמ טמוק סָאד זַא סיוא

 רימ טגָאלּפ סע ? טיזיוו רעגנַאל ַאזַא סעּפע :ןיוש ךיז ןרעדנואוו ,ענייז רעט

 ייב ךיז ןטלַאהַאבסױא ןיימ טימ הלווע עסיורג ַא ײגַאב ךיא :ןסיוועג סָאד

 ייז ךָאד ןעמ טעװ זיוה ןיא ייז ייב ךימ ןעמ טּפַאכ רעמָאט ,טניירפ עטוג עניימ

 -- ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ריטרעזעד ַא ןטלַאהַאבסיױא ןיא ןקידלושַאב

 ! רַאפעג-ןבעל טימ ךָאד טקעמש סָאד

 "יש רעטעפ םעד ייב זיא ןטלַאהַאבוצסיױוא ךיז ףיוא טרָא עטסרעכיז סָאד

 ,לקניוו רעדעי טנַאקַאב רימ זיא ןטרָאד .ךיא סילשַאב -- רעיומ ןיא ווָאגניל

 רעטסניפ רעד ןיא ןעמוקוצ ךיא ןעק רעמעדיוב יד וצ ןוא ןרעלעק יד וצ

 -ַאלק-ץרַאה טימ ןוא עילימַאפ-טנעמיד רעד טימ ךיז ןגעזעג ךיא ,וליפַא

 ,רעיומ ס'ווָאגניליש וצ ןייג ךיז ךיא זָאל שינעּפ

 ךיא רעהרעד ,זיוה ןיא ן'װָאקמַאז ייב ,טפעשעג-ןייוו ס'רענישטַאק ןבעל

 : ךימ טפור ןעמ יו
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 (ייטש) !יָאטס !קינָאלבַאי ,יעה --

 "רעס :לוק סָאד ןעקרעד ךיא .םירבא עלַא ןיא טלַאק רימ טרעו סע

 .רעטרעווילגרַאפ ַא ןייטש ביילב ןוא סיוא ךיז יירד'כ ,יקסווָאנַאכָאק טנַאשז

 : רימ ףיוא ןליצ עכלעוו ןסקיב ריפ טלעטשעגנָא ןענייז ןגעקטנַא רַאװלוב ןופ

 ,זדנעבַאל עקרָאב ןוא קעשַאטס ,"םת; רעד ָאקדעּפ ,יקסווָאנַאכָאק

 ןופ קידנעמענרעטנורַא טשינ ,יקסווָאנַאכָאק טלעפַאב -- !םוק רעהַא --

 ,סקיב יד רימ

 קידנעײגרעבירַא ךיא טכַארט --- ! ףוס ןיימ זיא סָאד ! ןלַאפעגנײרַא --

 ,רָאװלוב םוצ ייז וצ

 -- !עמרַאזַאק רעד ןיא קירוצ ןדלָאמעג טשינ ךיז וטסָאה סָאװרַאפ --

 ןענייז סע .טָאטש ןופ ןריאוקַאווע רימ --- .יקסווָאנַאכַאק רימ ףיוא טרענוד

 וצ טסקנעד וד ?םורַא וטסעיַאמַאלַאט ואוו .ןדנוטש עטלייצעג ןבילברַאפ

 ? ןריטרעזעד

 ...זָאנ רעד ןופ טולב סָאד ןלעטשּפָא טנעקעג טשינ בָאה ךיא ...ךיא --

 ןיא קירוצ טציא ךָאד ךיא ייג סָאד --- .ץורית ןבלעז ןטימ ךיז ךיא ץונַאב

 ...עמרַאזַאק

 טייג רע --- עקרָאב ןיירַא ךיז טשימ --- עמרַאזַאק ןיא טשינ טייג רע --

 !ָאד ךָאד טניואוו רע ,םייהַא

 ...געוו ןפיוא ...ןכַאז עכעלטע ןעמענ ...םייהַא ךיא ייג סָאד ,ָאי --

 ענייז ןיא טרעטיצ סקיב יד ;סָאלב זיא רע ,ןקעשַאטס ףיוא קוק ךיא

 טלכיימש "םת? רעד .םינּפ-רעדרעמ ַא טימ רימ ףיוא טקוק יקסווָאנַאכָאק ,טנעה

 סָאד זַא קפס ןייק טשינ רימ ייב זיא'ס .ךיז ט'להק עקרָאב ןוא ,דימת יו

 ןיואוו ךיא ואוו ןזיוועגנָא ,לסיפ ַא טלעטשעגרעטנוא רימ ,עקרָאב ,רע טָאה

 זיא יקסוװָאנַאכָאק ...עקטסַאּפ רעד ןיא ןגָארקעגנײרַא ךימ םורַא ױזַא ןוא

 :גנערטש ןוא טסנרע רעייז

 ,ןייג ךיז טזָאל ןוא רע טלעפַאב --- !זנוא טימ ןיוש םוק --

 טשינ ,טונימ ַא ןרעיודעג טעוו'ס .,.ןכַאז רָאּפ ַא ןעמענ רָאנ לעוו'כ ---

 ...רעמ

 ךַאמ ,ריד טימ ןייגטימ רעבָא ןלעוו רימ --- .ךָאנ רע טיג -- !טוג ,ונ --

 גנוגעוַאב ןייא וטסכַאמ רעמָאט ,לכליּפש ןייק טשינ זיא'ס !קנעדעג ,לענש סע

 ! ךיד רימ ןסיש !רעקיטרַאפ ַא וטסיב ,ןפיולטנַא וצ ףיוא

 ךיא ,ףיוה ןפיוא ףױרַא ןעמוק רימ .ךָאנ רימ ןעייג ייז ןוא --- ייג ךיא
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 ץָאקדעפ טלעפַאב יקסווָאנַאכָאק ,הריד רעזנוא וצ ּפערט יד ףיוא רעטעלק

 ַא ףיוא גיוא ןופ ןזָאלּפָא טשינ ךימ ןוא טירט-סופ ןײגכָאנ רימ לָאז רע זַא

 ,ףיוה ןפיוא ןטנוא ןופ ןייטש ןביילב עקרָאב ןוא קעשַאטס ,רע .עדנוקעס

 | ,ּפערט יד ןבעל

 זיא עמַאמ יד .רימ רעטניה זיא ָאקדעפ ןוא בוטש ןיא ןיײרַא ןיב ךיא

 עטַאט רעד .עט'רבח ַא טימ ףיוה ןפיוא ץעגרע ךיז טליּפש ע'לחר .ןײלַא

 עמַאמ יד ךימ טקוק עטרעדנואוורַאפ ַא ,ןסע ןכָאנ גָאטײב תבש ןדעי יו טפָאלש

 ייב טמענ ,ןסיש וצ טיירג ,טנעה יד ןיא סקיב רעד טימ רעטיײלגַאב ןיימ .ןָא

 | ,ןושל סָאד ּפָא ריא

 ףרַאד ךיא --- טײקיטולבטלַאק רעטכַאמעג טימ ,ךיא גָאז --- עמַאמ --

 ...געט עכעלטע ףיוא סױרַא רעדיוו ןרָאפ רימ ...ןכַאז עקינייא ןעמענפיונוצ

 ...טנָארפ םוצ טנעמיגער ַא סױרַא *ןעידָאװָארּפ , רימ

 טעוו'ס זַא ןרָאװעג רָאלק ן'עמַאמ רעד זיא גנוצ רעד טימ ןעיירד ןיימ ןופ

 ןופ טרַאװנגעק רעד ןיא רימ טימ ץהנעטיוצסיוא טשינ ךיז רעטניזעג ןייז

 םעד ךַאמ ךיא ;ןכַאז עניימ ןכוזסיוא טפלעה יז .סקיב רעד טימ רמוש םעד

 "עטכוילא ַא ךָאנ ןגיוא עניימ ייברעד קידנקוקסיוא ,סעּפע ךוז ךיא זַא לעטשנָא

 -סױרַא ןַא ןַארַאפ זיא ןָאקלַאב ןופ טייז רעטכער רעד ףיוא .ןענירטנַא וצ ףיוא

 טלָאװ ןטרָאד ןופ ,לסעג רענשטירבַאפ רעד וצ ןריפ עכלעוו ּפערט טימ גנַאג

 ייב ל'רדח-רעדָאפ ןיא רעבָא ךָאד טייטש ;ןדנואוושרַאפ ץעגרע ןיוש ךיא

 ןטייוצ ןופ רעטסנעפ ןכרוד ןעגנירּפש !ָאקדעפ "םת; רעד ריט רעד

 ךיא לעװ סָאװ .ןסישכָאנ רעכיז טעװ ןוא ןקרעמַאב טעוו ָאקדעפ ?שזַאטע

 ? ןָאטעגפיוא ןבָאה ָאד

 + טגנעה ,ךיז ךיא ןָאמרעד ,ןָאקלַאב טייז רענעי ףיוא לכלעטשיץלָאה ןיא

 ,סקיב רעד טימ געוו םעד רימ טלעטשרַאפ ָאקדעּפ ....רשפא .לעניש ןיימ

 ,עטַאװע'מת רע טלכיימש --- (ןיהואוו) 5? ַאדוק, ---

 -עטילימ ןיימ ןעגנעה ןטרָאד בָאה ךיא ,ןָאקלַאב ןפיוא לכלעטש םוצ --

 זָאל ןוא םיא ךיא רעלקרעד -- ...ןעמענטימ סע ףרַאד ךיא .לטנַאמ ןשיר

 .ךָאנ רימ טייג ָאקדעפ .ןייג ךיז

 ןופ רימ וצ ןקוק ןסקיב עטלעטשעגנָא טימ הרבח יד ןוא יקסווָאנַאכָאק

 ךיא ,םורַא ךיז קוק ןוא לכלעטש ןיא ןיירַא ייג ךיא ,ףױרַא ןָאקלַאב םוצ ףיוה

 ריט רענעפָא רעד ייב טשינ טייטש ָאקדעפ ןעוו ןבעגעג הצע ןַא ךיז טלָאװ

 ןסיש רעבָא ,"םת;ק ַא עקַאט .רעק ןדעי ןיימ קידנעלכיימש ךָאנ טגלָאפ ןוא
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 ןייגקירוצ ןוא לעניש םעד ןעמענ ךיא זומ !לעּפַאב ַא טָאה רע .רע טעוװו

 ןָאקלַאב ןפיוא ןייטש ָאקדעפ טביילב לָאמ סָאד .ןיירַא בוטש ןיא ,הליחמב

 ןפיוא רימ ףיוא ןטרַאװ ןיוש געמ רע זַא טגייצרעביא זיא רע .ריט רעד רַאפ

 ןייק טשינ ךיא בָאה רעכיז רע זיא קינייוועניא לייוו ,ןסיורד ןיא ןָאקלַאב

 ,ןפױלטנַא וצ ףיוא געוו םוש

 רַאפ טנידעג ךיוא טָאה בוטש ןיא גנַאגנײרַא םייב לרעמיצ-רעדָאפ סָאד

 ואוו לרעקלַא ןַא וצ לריט ַא טלעטשרַאפ טָאה ןוויוא רעסיורג רעד .ךיק רעד

 לָאז'מ ,ץלָאה לסיבַא ,גייצעג סנטַאט םעד ,גרַאװטלַא ןטלַאהעג ןבָאה רימ

 ךיז קור ךיא .ןָאקלַאב ןפיוא לכלעטש ןופ ןּפעלש וצ רעטניוװ ןרָאּפשרַאפ

 ןיירַא טנייש סענורַאּפש ךַאד יד ךרוד ,לרעקלַא ןרעטסניפ םעד ןיא ןיײרַא

 טייג'ס -- ענורַאּפש ַא ,ךָאל ַא ךוז ,טנעוו יד ּפַאט ךיא .טכיל-ןסיורד לסיבַא

 סָאד ןָאט פוטש ַא ריבורּפ ןוא לסעפ ַא ףיוא ףױרַא ךיז לעטש ךיא .טשינ

 -- זיול ןענייז ךעלטערב יד .ףיוה ןפיוא ץעגרע סױרַא טמוק סָאװ לכעד

 ַא ,לטערב ןייא סױרַא פוטש ךיא .ףיוא ךיז ןביוה ייז ןוא ּפוטש רעטוג ןייא

 יד ןשיווצ טנעה עדייב ןיירַא קור ךיא .טיוה יד רימ ףיוא טנערב סע ,עטייווצ

 ףיוא יו גנונעפע רעלָאמש רעד ךרוד ּפָאק ןטימ סױרַא ךיז ביוה ,ךעלטערב

 עקיטייז יד ףיוא גָאװ רעצנַאג ןיימ טימ ןרַאּפשנָא ךיז .גנַאטש-ןטַאבָארקַא ןַא

 -:ורַא ןוא לכעד סָאד ןכערבנייא טשינ לָאז ךיא זַא ארומ ךיא בָאה ךעלטערב

 -- ןטפול רעד ןיא ןעגנעה ױזַא ךיא ביילב ,רעקלַא ןיא קירוצ ןלַאפרעט

 ןיא זיא רעפרעק רעבלַאה רעטשרעביוא ןיימ ,ּפָארַא טשינ ןוא ףױרַא טשינ

 ןסקיב יד טימ הרבח יד עז ךיא .רעקלַא ןיא -- רעטשרעטנוא רעד ןוא ןסיורד

 "רב ַא ךיא ןיב --- עיציזָאּפ רעד ןיא ךימ ייז ןקרעמַאב רעמָאט ,ףיוה ןפיוא

 ... ןנימ

 ,טײטשרַאפ יז --- עמַאמ יד .סיפ יד ייב ךימ טּפוטש רעצעמע יו ליפ ךיא

 רַאפ רַאּפשנָא ןַא קידנבָאה ,לרעקלַא ןופ ןעקּפַארַאקוצסױרַא ךיז רימ טפלעה יז

 ךיא גנירּפש לכעד םעד ןופ ,לכעד ןפיוא ףױרַא-יצ ַא ךיז ךיא ביג ,סיפ יד

 ;ןטייוצ ַא ףיוא ךַאד םעד ןופ ,ךַאד ןסיורג ןקיאייברעד ַא ףיוא רעבירַא

 ץַאק ַא יװ גנירּפש ךיא ,ןָאקלַאב ןופ ,ףיוה ןופ ףױרַא רימ ףיוא טסישי'מ

 ,םלענ רעו -- ןוא ןײרַא רעטסנעפ-םעדיוב םענעּפָא ןַא ןיא

 ןיירַא רע זיא ,גנַאל וצ ךיז םַאז ךיא זַא ,טליפרעד יאדװַא טָאה ָאקדעפ

 -קעװַא !ןפָאלטנַא -- ָאטשינ זיא טכעה רעד -- ןכוז ךימ רעמיצ-רעדָאפ ןיא

 טימ ןָאקלַאב ןפיוא ןפָאלעגסױרַא ָאקדעפ זיא .ןטפול רעד ןיא טבעוושעג
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 יד ףיוא ןעגנירּפש ךימ קידנעעזרעד !ןפָאלטנַא זיא טכעה רעד :דלַאװג ַא

 .ןסָאשַאב ךימ ייז ןבָאה רעכעד

 ףיוא ןגיוצעגסיוא גיל ךיא .םעדיוב ןרעטסניפ ַא ףיוא ךיז ןיפעג ךיא

 ןופ ךיז וצ ןעמוק טשינ ץלַא ךָאנ ןעק ןוא םעדיוב ןופ ןטימ עמַאס ןיא דרע רעד

 ביוה ַא ךימ טיג ליפעגרָאפ רענדָאמ ַא .גנובעלרעביא רעקיד'תוומ-תמיא רעד

 ? בוטש-םעדיוב ןטימ ןיא ץירּפ ַא יװ טגיילעצ ךיז ךיא בָאה סָאװ :טרָא ןופ

 ,ןכוזמורַא רעכיז רימ טעוו'מ ,שילַאקיזיר וצ זיא'ס

 עכעלטע טנַאװ רעד ייב ןעייטש םעדיוב ןופ לקניוו ןרעטסניפ ַא ןיא

 ןוא טנַאװ רעד ןיא ןָא ךיז רַאּפש ,ייז ןשיווצ ןײרַא ךיז קור ךיא .רעטערב

 רעהרעד וליפַא טונימ ַא ייברַאפ טשינ טייג'ס .ךימ ןלעטשרַאפ רעטערב יד

 יד ןשיוװצ ןופ סענורַאּפש יד ךרוד .םעדיוב ןפיוא ךיז טערָאּפימ יו ךיא

 יד טימ .(?סעקירַאנַאקפ) ןרַאדנַאשז עשירעטילימ ייווצ ךיא עזרעד רעטערב

 זיב ןרעטשינ ןוא רעגניפיץיּפש יד ףיוא םורַא ייז ןכירק טנעה יד ןיא ןסקיב

 רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג סָאװ:רָאנ ןיב ךיא ואוו טרָא םוצ ןעמוק יז

 ןעמוקוצ ייז ןלעוװ ןטרָאד ןופ : ןייא רעדיוו ןיוש רימ טלַאפ ץרַאה סָאד .דרע

 ,רעקיטרַאפ ַא ךיא ןיב -- רעטערב יד רעטניה שינעטלעהַאב ןיימ וצ ךיילג

 ןייא טלַאה ךיא ,רימ וצ ךיז טרעטנעענרעד ןרַאדנַאשז יד ןופ רענייא

 רעד ףיוא ךיא -- רעטערב יד ןופ טייז ןייא ףיוא טייטש רע .םעטָא םעד

 .'רטּפ ךיד ןעמ טעוװ טציא .ךיא ליפ ,םייח ,ףוס ןייד זיא סָאד .רעטייווצ

 ; ןטייווצ םעד וצ טגָאז ןוא קעװַא ךיז טיירד ,וצ ךיז טרעה רַאדנַאשז רעד

 ןָאט קוק ַא רימָאל ,םוק ,לווייט רעניילק רעד ,ָאטשינ רע זיא ָאד --

 .קיװעשלָאב םעד ,ןּפַאכ םיא ןלעװ רימ .םעדיוב ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 ,ךיז ןרעטייוורעד טירט ערעייז !ןיירַא רעסַאװ ןיא יוװ ןרָאװעג ןענורטנַא

 רעד ,עמַאמ יד .ךימ טקיטש עירעטסיה ַא ןוא דרע רעד וצ קניז ךיא

 טימ ןענעכערּפָא ךיז טעוו'מ .ךימ טָאטשנָא ןעמענרַאפ ייז טעוו'מ --- עטַאט

 רעטערב יד ןשיװצ ןופ סױרַא רַאש ַא ךיז ביג ךיא .ןפױלטנַא ןיימ רַאפ ייז

 ןָא ּפַאכ ַא ךימ ןביג טנעה רָאּפ ַא ,ּפָארַא ּפערט יד טימ ןפיול ךיז זָאל ןוא

 .קָאטש ןטייווצ ןפיוא תוריד יד ןופ רענייא ןיא ןײרַא ךימ טּפעלשימ ןוא

 טימ טלגנירעגמורַא זיא ףיוה רעצנַאג רעד ?וטספיול ואוו ! רענעגושמ ---

 .ןכש רעד ךימ ט'רסומ -- ןרַאדנַאשז

 ,רימ בילוצ ןריטסערַא ייז טעוו'מ -- ךיא ץכולש -- ןרעטלע עניימ ---

 קירוצ ףיול וד ,ןלַאפ ןזָאל טשינ ייז טעוו'מ ,ייז רַאפ טשינ ךיז גרָאז --
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 ןיוש ריד ןלעװ רימ .רעמ ןכוז טשינ ךיד ןעמ טעװ ןטרָאד ,םעדיוב ןפיוא

 ךיז טקוק ,ריט יד טנפע ןכש רעד .ןעמוקוצרעטנורַא ןעוו ןבעג ןסיוו וצ

 "יוב ןפיוא ףױרַא קירוצ ףיול ךיא *!ףיול --- ָאטשינ רענייק זיא'ס, : םורַא

 .רעטערב עקיד'לזמ יד רעטניה רעדיוו ךיז טלַאהַאב ןוא םעד

 :טלייצרעד עטַאט רעד

 בָאה'כ ,ףָאלש ןופ טקעוװעגפיוא ךימ טָאה יירעסיש עקידמיצולּפ ַא --

 טַאדלָאס ַא --- סַאג ןפיוא ןפיולסױרַא ליוו'כ .טעב ןופ טּפַאכעגרעטנורַא ךיז

 עמַאמ יד .סױרַא טשינ זנוא טזָאל ןוא ריט רעד ייב טייטש סקיב ַא טימ

 ןיירַא ךיז ןסייר דלַאב *!ןעק'מייח רעזנוא ןסָאשרעד טָאה'מ, :טעװעדלַאװג

 : רימ ףיוא ןָא ןזייוו ןטַאדלָאס יד ןוא ןרַאדנַאשז עטּפָאכ ַא בוטש ןיא

 -רעטנורַא םיא טָאה רע !ןפױלטנַא וצ ןפלָאהעג םיא רע טָאה סָאד --

 ייז ןזייוו --- יז .רעמיצ-ףָאלש ןופ רעטסנעפ .ןכרוד קירטש ַא ףיוא טזָאלעג

 !ןעזעג ןיילַא ןבָאה רימ !ןפלָאהעגטימ ךיוא טָאה -- ןעמַאמ רעד ףיוא ןָא

 ןפָאלשעג רָאג ןיב ךיא ,יַא ? ןגיולפעג טשינ ןוא ןגיוטשעג טשינ זיא'ס ,יא

 ןעזעג ןבָאה ייז ביוא ,יַא ?רָאפ טמוק ָאד סָאװ וליפַא טסואוועג טשינ ןוא

 -סָאװרַאפ ,רעטסנעפ ןכרוד קירטש ַא ףיוא רעטנורַא ןעק'מייח זָאל ךיא יו

 ,הלווע ןַא ייז ייב ןעמ טָאה :ץורית רעד זיא ? טזָאלרעד סָאד ייז ןבָאה עשז

 םערָא ןרעטנוא ןעמַאמ רעד ,טנעה יד ייב ןעמונעגנָא הליחמב ךימ טָאה'מ/

 .ןײרַא עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא ענרָאבָאס רעד רעביא זנוא טּפעלשימ ןוא

 -למוג עקַאט ןעמ ףרַאד ,םלוע-לשד-ונובר ןטוג ַא סעּפע ךָאד רימ ןבָאה ,ונ

 "עג זיא ,עירעמרַאדנַאשז רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ רעדייא ךָאנ .ןשטנעב

 -טָא :ץעשזדנַארג ןיא ןיוש ןענייז סעקיװעשלָאב יד :סַאג ןיא הלהב ַא ןרָאװ

 וצ ןבעגעגרעביא זנוא ןרַאדנַאשז יד ןבָאה .טָאטש יד ןעמענרַאפ ייז ןלעוװ טָא

 ןײלַא ןוא ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןריפּפָא זנוא לָאז רע רענָאיצילימ ןשיטָאטש ַא

 ןיא טריפעג עקַאט זנוא טָאה רענָאיצילימ רעד .ןגָארטעגּפָא ךיז ייז ןבָאה

 ןעמענרַאפ וצ ךיז ןעניז ןיא ןגעלעג ןיוש זיא ןעמעוו רעבָא ,ײצילָאּפ רעד

 ? טָאטש יד ןריּפוקָא וצ ןמוזמו ןכומ ןעייטש סעקיװעשלָאב יד ןעוו זנוא טימ

 טגלָאפעג עק'מייח רעבָא טלָאװ .םיהַא טקישעג ,םשה-תרזעב ,זנוא ןעמ טָאה

 טשינ תורצ יד וצ ךָאד רימ ןטלָאװ ,הבישי רעד ןיא טנרעלעג ןוא ןטַאט םעד

 טָאה -- !טנייה טלעוו ַא !טקעמשרַאפ םיא ךיז טָאה ענישטַאדלָאס .ןעמוקעג

 ,סעציײלּפ יד טימ שטצווק ַא טימ טקידנערַאפ עטַאט רעד



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 48

 א
 "א

 ןינב םעד ןעלסיירט ןסיירפיוא עכעלקערש ןוא םעדיוב ןפיוא גיל ךיא

 "רעד רעועג-ןישַאמ ןופ יירעסיש סָאד ,ףױרַא םעדיוב ןזיב טנעמַאדנופ ןופ

 ןופ ןטַאנַארג עקידנעילפ .ןָא-טלַאה ןסקיב ןופ ןלַאנק סָאד .ךיז טרעטנענ

 ןסייר ןוא רעכעד יד רעביא ןעשזדוה ןוא ןפייפ עירעליטרַא-טסָאּפערק רעד

 .ןרעיוא יד טעשולגרַאפ סָאװ ךַארק ַא טימ ןטפול רעד ןיא ףיוא

 סיוא ןכערב לָאמַאטימ .טייצ לקיטש ַא ןָא-טלַאה גנורידרַאבמָאב יד

 "ױּפ עקידנטערטּפָא יד ןבָאה סָאד .ןשינרעטיצ-דרע יו ןסיירפיוא עשייטימַאניד

 רעקילדנעצ .ןַאמעינ ןרעביא ןקירב ייווצ יד ןסירעגפיוא ןרָאיּפַאס עשיל

 -לָאס עקידנעייג-סופ רעטרעדנוה ךיוא יוװ ,רענעגעוו-ןוא-דרעפ עשירעטילימ

 .ןרָאװעג ןסירעגפיוא ןענייז ,ןקירב יד ףיוא טזיײרּפשעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןטַאד

 ןיא ןגיולפעג ןענייז םירבא עשידרעפ ןוא עכעלשטנעמ ןופ רעקיטש עצנַאג

 ןוא ןקירב יד ןופ ןָאטעב רעקיטש יד טימ טשימעגסיוא ךיז ,ןטפול רעד

 .ןַאמעינ; ןופ רעסַאװ םעד ןיא ןלַאפעגרעטנורַא ןעמַאזוצ

 טליהעגנייא זיא טָאטש עצנַאג יד ןוא טרעהעגפיוא טָאה יירעסיש יד

 ,דנַאטשליטש ןלַאטָאט ַא ןיא ןרָאװעג

 יד ןופ .רעטערב יד רעטניה שינעטלעהַאב ןיימ ןופ סױרַא ךירק ךיא

 טקנוּפ .סַאג עװָאקמַאז ןעז ךיא ןעק םעדיוב ןופ טנעװ יד ןיא סענורַאּפש

 .עווקרעצ רעשיסור רעד ןופ ףיוה םעד ןופ לייטלטימ רעד זיא רימ ןגעקטנַא

 .סעװרָאב זיא רע .לטָאז ַא ןָא דרעפ ַא ףיוא ןַאמ ַא ייברַאפ טריּפָאלַאג סע

 -רעביוא ןייז זיא ּפָאק ןפיוא שוילעּפַאק ןטרַאה ַא טימ ןזיוה עליוויצ יד ץוח

 טימ רע טעכָאפ טנַאה רעד ןיא .טעקַאנ ןצנַאג ןיא רעּפרעק רעבלַאה רעטש

 רע -- דרעפ ַא ףיוא רעטייווצ ַא ךָאנ טגלָאפ םיא ךָאנ .עקשַאש רעזיולב ַא

 ןשטייד ןטלַא ןַא טימ ןזיוה-רעטייר רָאּפ ַא טגָארט רע :סעװרָאב ךיוא זיא

 ַא רע טיירד טנַאה רעד ןיא .עכַאּפָאּפ עקצַאזָאק ַא ּפָאק ןפיוא ןוא רידנומ

 .ףיוא טסייר סע .רַאװלוב םעד וצ רעדיילש ַא סע טיג ןוא טַאנַארג-טנַאה

 רעטייר רעטשרע רעד ךיז טשטילג עווקרעצ רעד ןופ גָאר עמַאס םייב

 ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רע זיא סיוא רימ טעז סע יװ .דרעפ ןופ רעטנורַא

 -רָאקעגנײא ןציז טביילב ןוא רַאוטָארט םוצ ריפ עלַא ףיוא טכירק רע

 דרעפ עזָאלרעטיײר סָאד .ןַאקרַאּפ-עװקרעצ םעד ןופ ןטעכַאטש יד ייב טעשט

 טמוק .סיוא ךיז טיירד ,ּפָא ךיז טלעטש .געװו לקיטש ַא ךָאנ טפיול
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 ןייטש טביילב ןוא רַאוטָארט ןפיוא רעטייר ןטעדנואוורַאפ םוצ קירוצ

 ,טַאנַארג םעד ןפרָאװעג טָאה סָאװ רעטייר רעד קירוצ ךיז טזייוװַאב דלַאב

 ןכירקפיורַא רבח ןטעדנואוורַאפ םעד טפלעה ,רַאוטָארט ןפיוא ףױרַא טייר רע

 רעד ןיא רַאוטָארט ןטימ קירוצ טריּפָאלַאג ןוא דרעפ ןייז ףיוא םיא רעטניה

 דרעפ ערעדנַא סָאד ,ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןענַאװ ןופ ףיוה-לוש ןופ גנוטכיר

 -סיוא) "סעקישטעיוזַאר, עטשרע יד ןענייז סָאד .זָאלרעטיײר ךָאנ ייז טפיול

 .ענדָארג ףיוא ןריסנַאװַא עכלעוו עירעלַאװַאק ס'ינָאידוב ןופ (רעקוק

 עשייצירּפ ַא סַאג-סָאלש ףיוא ןיירַא ךיז טיירד גנוטכיר רעבלעז רעד ןופ

 רעד ףיוא טציז סָאװ רעבײרטנָא רעד ,טנַאּפשעג דרעפ ןייא טימ עקסַאילָאק

 ,ּפָאק ןפיוא עכַאּפָאּפ ַא טימ עקווָאידָאּפ רעקצַאזָאק ַא ןיא ןָאטעגנָא זיא עלזָאק

 .ףַאגַאנ; ַא טנַאה רעטייוצ רעד ןיא ,סעצייל יד רע טלַאה טנַאה ןייא ןיא

 ןטימ ןיא :טָאימעלוּפ ַא טייטש עקשזָארד רעד ןופ סעזעג ןפיוא ןטניה ןופ

 עליישטַאפ רעטלמולבעג ַא טימ יורפ ַא ינק יד ףיוא טייטש עקשזָארד רעד ןופ

 קיטכעדרַאפ ךיז טקוק יז ,לקער-רענעמ ַא ךיז ףיוא טגָארט יז ;ּפָאק ןפיוא

 וצ טיירג ,טָאימעלוּפ ןפיוא טנעה עדייב קידנטלַאה ,ןטייז עלַא ףיוא םורַא

 ןטנַאּפוקָא ייווצ יד טימ עקסַאילָאק יד .גנוגעווַאב רעטסדנימ רעד ייב ןסיש

 ןַאמרעטילימ רעד .דַארַאּפ"ץַאלּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךעלעמַאּפ ךיז טּפעלש

 ןייז זיא טָאימעלוּפ םייב יורפ יד .ינָאידוב לַארענעג זיא עלזָאק רעד ףיוא

 ,טָאטש יד ןעמענרַאפ וצ עטשרע יד ןופ ןענייז עדייב ייז .בייוו ענעגייא

 א |

 .ןבָאה ייז ,רעפמעק עקיסַאלק-טשרע עקַאט ןענייז עירעלַאװַאק ס'ינָאידוב

 -צינלעמכ ןופ זיא ןייז-ילכ רעייז וליפַא ,ךיז ףיוא ןָאטוצנָא סָאװ טשינ רעבָא

 "נַארפ רעד טימ ןעזסיוא ןיא ןכיילגרַאפ ךיז ייז ןענעק יװ ..,ןטייצ ס'יק

 ןוא דרעפ ערעייז טימ *רענַאלוא; עשיליוּפ יד ןופ גנוטַאטשסיױא רעשיט

 ךיז טימ טגָארט סָאװ טסירעלַאװַאק ןשיסור ַא ןעמ טעז ןטלעז ? ןפָאװ-המחלמ

 .רעוועג לקיטש ןייא יו רעמ

 : ףיורַא ןעיירש ייז ,רעטייר ךָאנ ךיז ןזייווַאב סע ,טנװָא רעד וצ טלַאפ'ס

 -לָאס עשילױּפ !ןסיש ןלעװ רימ !ןקוקסױרַא טשינ ! רעטסנעפ יד ןופ קעװַאש

 "! ךיוה רעד ןיא טנעה יד טימ ןעמוקסיורַא ןלָאז ןטָאד

 יד ןרידרַאבמָאב סָאד ,ןלױק-ןטַאמרַאה טימ ןעלגָאה רעדיוו טמענ'ס

 ,סעיציזָאּפ עקינייא ןָא ךָאנ ןטלַאה ייז ואוו ,טייז רע'טָאטשרעּפ ןופ ןקַאילָאּפ
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 טקנוּפ ,עוקרעצ רעשיסור רעד ןופ ץיּפש-לָאּפוק םעד טפערט דַאירַאנס ַא

 ליונק-רעייפ ַא יו טרעוו לָאּפוק רעצנַאג רעד .םעדיוב ןפיוא רימ ןגעקטנַא

 רעקידנענערב רעד .אפוג עווקרעצ יד ןָא טדניצ ןוא ךיז טײרּפשעצ סָאװ

 ,תושפנ-תנכס זיא'ס ,ןגעקטנַא רעזייה יד ףיוא ןלַאפ רעכיז טעװ לָאּפוק

 .טנערב עווקרעצ יד זַא ןיוש ןסייוו םינכש עלַא ,ּפערט יד טימ ףיול ךיא

 ,ןטייז עלַא ןופ ךימ ןעמ טלַאפַאב ,בוטש ןיא ךימ טעזרעדי'מ .,ךיז טקַאּפ ןעמ

 ,טלעו רענעי ןופ ןעמוקעג טלָאוװ'כ יו ,ךימ טזלַאה'מ ,ךימ טשוק'מ

 עקסטַאדלָאס עשיליוּפ יד ךיז ןופ רעטנורַא ףרַאו ַא ךיא ביג ,תישאר

 םרָאפינוא ןשילוּפ םעד .גוצנָא ןליוויצ ןטלַא ןַא סעּפע ןָא וט ןוא רעדיילק

 .עישומ-ךאלמ ןיימ -- ןוויוא ןרעטניה לרעקלַא םעד ןיא ןײרַא ךיא ףרַאװ

 רעקידנענערב רעד ןופ ןפיולטנַא וצ  ןכַאז ערעזנוא ןקַאּפ ןפלעה ךיז םענ ךיא

 - ,עווקרעצ

 ןוא עקייש :גרָאז עיינ ַא ןיוש טָאה יז ,טנייוו ןוא ךיז טקַאּפ עמַאמ יד

 ןוא עקװַאלס .עקדָאבָאלס ףיוא ןענייז ַארָאד לרעטכעט רעייז טימ עטנעי

 לרעטכעט רעייז טימ עביל"ענייש ןוא עקטָאמ .קרַאמ םעיינ ןפיוא עקשטיא
 .יי ךָאנ ןבעל ייז יצ טסייוו טָאג ,טָאטשרעּפ ןיא רעייפ ןטכער ןיא ןענייז ע'לחר

 ,ןעגזַאירב רעטסנעפ יד ןופ ןביוש יד שזַא ,ךַארק ַא ךיז טרעה ןסיורד ןופ

 :לוק טנַאקַאב ַא רימ ןרעהרעד דלַאב

 ןיזוק רעזנוא זיא סָאד !ןעמעלַא ךָאנ ןיוש זיא'ס ! טשינ ךיז טקערש --

 ,רעייפ סָאד ןשעל וצ עדנַאמָאק רענרַאשזָאּפ רעד טימ ןעמוקעג זיא רע ,לכימ

 | : הרושב עטוג יד ןָא זנוא טגָאז רע

 רעד ןופ ףיוה ןיא ןלַאפעגָּארַא דָארג זיא לָאּפוק רעקידנענערב רעד --

 ,טדַאשעג טשינ םענייק טָאה'ס ןוא עווקרעצ

 ייז ,ךעייפ סָאד ןשעל סעקינרַאשזָאּפ יד !םימשה ןמ סנ ַא עקַאט זיא'ס

 -נערב טשינ ןלָאז ןעקנופ יד ידכ רעזייה עקימורַא יד ףיוא רעסַאװ ךיוא ןסיג

 עלייו עלַא .סיוא טשינ יוויייס ןלעפ תופירש ןייק .תופירש עיינ ןייק ןעג

 -ַאב ,ןסיירעצ ! טשינ ךיז ןענעק סעקינרַאשזָאּפ יד .שרעדנַא ץעגרע טנערב

 .יי!ןענערב לָאז : ייז ןסילש

 ךיז ןזייוַאב (ללכב טשינ ןעמ טעז ןטסירק ןייק) ןדיא ערעטסיירד יד

 ךיא .סיוא טעז עגַאל יד ױזַא יו ןייגרעד וצ קירעגיינ זיא ןעמ ; סַאג ןיא

 ; ךיז ןציה ןוא ןדיא ןיוש ןעייטש רַאוװלוב ןפיוא .סַאג ןיא רעטנורַא ךיוא ךיז ּפַאכ
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 םערוט-ןקָאלג םעד ףיוא רעגניפ ןטימ ןָא יז ןזייוו -- ! טקוק !טקוק --

 !ןקַאילָאּפ םורַא ךיז ןעיירד ןטרָאד --- לָאיטשָאק ןשילױּפ םעד ןופ

 ,םערוט-לָאיטשָאק ןפיוא ןטעוליס עכעלטע קרעמַאב ןוא קוק ךיא

 ייז ןביג סָאד --- .תולוק ךיז ןרעה --- ! ןענָאיּפש עשיליוּפ ןענייז סָאד ---

 ,ןרידרַאבמָאב וצ ואוו טָאטשרעּפ ןיא עירעליטרַא רעשיליוּפ רעד וצ ןלַאנגיס

 ןעיירד טָא-טָא !טעז ,טעז !טניה עשילױּפ יד ,ןעײנָארָאקסיױא ייז ףרַאד'מ

 .ןטרָאגנייװ ןיא ןטַאט רעייז ייב יו םערוט ןפיוא םורַא ךיז יז

 טנַאה ןיא ,רעדיילק עליוויצ ןיא ןָאטעגנָא זיא רע ,ןָא טמוק ןַאמרעגנוי ַא

 : רעװלָאװער ַא רע טלַאה

 !קינַאּפ ןייק טשינ טריצָאװָארּפ -- רע טלעפַאב -- !ןעלמוט טשינ ---

 -ַארטס -- !ןיוש ! טייג םייהַא !ןענַאד ןופ ןיוש ךיז טייגעצ ! ןסישרעד לעוו'כ

 ,רעװלָאװער ןטימ רע טעש

 ןיא ץיקסוועשערעש ייב .רוחב רענדָארג ַא :םינּפ סָאד ןעקרעד ךיא

 ,טעברַאעג קירבַאפ
 לא

 זיא טייז רעשיטָאטש ןוא רעטָאטשרעּפ ףיוא "ןאמעינע ןופ גערב רעד

 -םיוא ייווצ יד ןשיווצ חטשי-רעסַאװ רעד .םיגורה עשיליוּפ טימ טײרּפשרַאפ

 -טסַאל ,םיפוג עכעלשטנעמ ,םירגּפ-דרעפ טימ טליפעגנָא זיא ןקירב ענעסירעג

 ןרָאװעג טקנעװשעגרעטנורַא ןענייז סָאװ קעּפעג ןוא סנטסַאק יד טימ רענעגעוו

 םעד טימ ןעװַארּפס טשינ ךיז ןעק "ןַאמעינ; ןופ םָארטש רעד .רעסַאװ ןיא

 רעסַאװ ןיא םורַא-ןוא-םורַא סע ךיז טיירד ; לבריוועג ןקיטולב ןטשימעגפיונוצ

 ,לעסורַאק ַא יו

 עקידנפָאלש טימ ןדָאלַאב ןענייז ןרַאוטָארט יד ,טכַאנ יד וצ-טלַאפ'ס

 ,דרע רעליוה רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגיל ייז ,ןטסירעלַאװַאק עשיטסיװעשלָאב

 ץלַא ייז ןזָאל קידנפָאלש .טייוו ןסַאג ףיוא ךיז טרעה ןעּפָארכ רעדימ רעייז

 ןפיוא ןּפַאכפױרַא ךיז טיירג ,ןעמיוצ:דרעפ יד טנעה יד ןופ סױרַא טשינ

 ,ףמַאק ןיא ןזָאל רעדיוו ךיז ןוא ןקור-דרעפ ןטעקַאנ

 טימ ינָאידוב .טָאטשרעפ ןופ ןפָאלטנַא ןקַאילָאּפ יד ןענייז טכַאנ רעד ךרוד |

 לעטשּפָא ןָא ייז ןגָאי ייז .םעטָא םעד ןּפַאכּפָא טשינ ייז ןזָאל עירעלַאװַאק ןייז

 ַא רעבירַא ןעיצ ןרָאיּפַאס עשיסור יד .עשרַאוװ-קָאטסילַאיב וצ געוו ןפיוא
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 טָאטשרעּפ ןופ ןדיא יד ןביולרעד ייז ."ןַאמעינ; ןרעביא קירב ענָאטנַאּפ

 ,ןײרַא טָאטש ןיא ןייגוצרעבירַא

 טָאטש ןיא ןדיא יד ןופ זַא גנַאלק ַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה טָאטשרעפ ןיא

 -סיוא קירב רעד רעביא ייז ןעמָארטש .ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא אפוג

 ךיוא ןענייז ע'לחר ןוא עביל-ענייש ,עקטָאמ .תוחּפשמ ערעייז ןגעוו ןעניפעגוצ

 ןעעז רימ סָאװ סיורג זיא החמש יד ,ןיירַא בוטש ןיא זנוא וצ ןלַאפעגנײרַא

 ,עקטַאכ רעייז ןופ רעלעק ןיא ןבָארגַאב ייז ןבָאה ןכַאז ערעייז .עקידעבעל ךיז

 "בָאה; לסיב סָאד ןטיהוצסיוא ידכ ,ןָאטעג ןבָאה ןדיא רעטָאטשרעפ עלַא יו

 .שזָאיבַארג ןוא רעייפ ןופ ?סטוג-ןוא

 גנורעדורפיוא ןוא קערש יד .ךַאװש רעייז זיא ,ע'לחר ,לרעטכעט ס'עקטָאמ =

 ייװ ךעבענ ריא טוט'ס ,רדסכ טנייו יז ,טקריוװעג טכעלש ריא ףיוא טָאה

 זַא טגָאז עמַאמ יד .לַאמרָאנ טשינ ריא ייב זיא עלעגעמ סָאד :עלעכייב סָאד

 עטצעל יד ןופ ןרָאװעג עילַאק זיא ךלימ ס'עביל-ענייש זַא ,ןגיוז ןופ זיא סָאד

 ,רימ ךיז טכוד לָאטיּפש ןשירעטילימ ןיא גנורַאפרעד ןיימ ןופ ,ןעגנובעלרעביא

 ,עירעטנעזיד ןופ טדייל דניק סָאד זַא

 כא לא
2 

 :העידי רעשיגַארט רעד ןופ ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא ןענייז ןדיא רענדָארג

 טריפעגסיורַא ייז ןבָאה קָאטסילַאיב ןופ ןטָארטעגּפָא ןענייז ןקַאילָאּפ יד רעדייא

 ,ןסָאשרעד ןטרָאד ייז ןוא ןדיא עקידלושמוא 16 טָאטש רעד רעטניה

 ענעגנַאפעג טימ סעדַאטס עצנַאג טריפ ןעמ .סַאג ןיא "קידעבעל; זיא'ס

 עכלעוו ןסור יד ...שעוורעטנוא יד ןיא ןרידַארַאּפ יז ,ןטַאדלָאס עשיליופ

 ,ןעמרָאפינוא ןוא לוויטש עשיליוּפ ערעייז טימ טדײלקַאב ןענייז ייז ןכַאװַאב

 רעד וצ ּפעק יד טימ עטעקַאנ ןוא עסעװרָאב ךיז ןּפעלש ןדלעה עשיליוּפ יד

 רַאוטָארט ןטייז עדייב ףיוא ןעייטש ןדיא .קורב םענרענייטש םעד ףיוא דרע

 ,רַאוטָארט ןופ רעטנורַא טגנירּפש דיא ַא ,דַארַאּפ םעד וצ וצ ךיז ןקוק ןוא

 טּפוטש --- !ידָארב ַאנ (וטסליוו דרָאב ַא) ?שעצכ ידָארב !ןַאּפ ,יעה --

 ?טשינ וטסדיינש סָאװרַאפ . ..דלעה רעשילוּפ ! דיינש --- .עדרָאמ ןייז םיא רע

 ןעמ טָאה ייז ,ןטַאדלָאס-ןעיורפ ענעגנַאפעג יד ייברַאפ ךיוא טריפ ןעמ

 ,ןָאט וצ סָאש ַא ןזיווַאב ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ עקנַאילעװָאּפ ףיוא ןעמונרַאפ

 :ץנַאגָארַא טימ ּפָא ןרעפטנע ייז ;ייז ןופ ץקזוח סרעקוקוצ-ןעיורפ
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 ...ןענעכערּפָא ךייא טימ ךיז ןלעװ רימ !ךעלעדיא ,טרַאװ ,טרַאװ --

 ...ןעמוקקירוצ ןלעװ רימ

 ,וצ ייז ןעמ טשטניוו -- ! ריא טעװ ןבעלרעד טשינ --

 טשינ ךיז ןלעוו ןעמַאד ענעגנַאפעג יד --- רעוו-יוו-רעוו : רעכיז זיא סנייא
 ןיא ואוו-ץעגרע טייצ עגנַאל ַא ןליופ ןיוש ןלעװ ייז ,לענש ױזַא ןרעקקירוצ
 , ,,דנַאלסור

 טרעה טייג ןעמ ואוו ,ןײטשרַאפ טשינ ןדיא רענדָארג יד ןענעק ךַאז ןייא
 (ןטַאדלָאס-רעייגסופ)  עטָאכעּפ עשיסור יד זיא ואוו :הישק עבלעז יד ןעמ
 ינָאידוב לַארענעג טָאה טנגעגמוא ןוא ענדָארג ןופ ןקַאילָאּפ יד ןבירטרַאפ
 -כָאנ ןבָאה ייז ךָאנ .עשרַאװ זיב שזַא ייז ןביירט ייז ,עירעלַאװַאק ןייז טימ
 -עמונעגנָא רעד טיול ,דרעפ ףיוא ןקַאזָאק ןוא ןטסירעלַאװַאק ערעדנַא טגלָאפעג
 דרַאגנַאװַא םעד רַאפ טצונעג עירעלַאװַאק יד טרעוו עיגעטַארטס-המחלמ רענ
 טימ רָאנ ןעמ ןעק רעבָא סעיציזָאּפ ענעמונרַאפ ןקיטסעפַאב .ףירגנָא ןופ
 יד ,עירעליטרַא רערעווש טימ ןוא ןטַאדלָאס ענטָאכעּפ ןופ סעיזיוויד עצנַאג
 סעירָאטירעט ענעמונרַאפ יד םורַא סעּפָאקָא ןיא ןייא ךיז טבָארג עטָאכעּפ
 ןטסירעלַאװַאק יד .דרע ןַאּפש ןדעי סנבעל ערעייז טימ ןקידייטרַאפ ייז ןוא
 טייקלענש רעבלעז רעד טימ ,ןרישזַאסַאּפ עטכייל ןענייז ךעלדרעפ יד ףיוא
 ןוא --- ּפָא-גָארט ַא ךיוא ךיז ייז ןביג ,ןײרַא ןריּפָאלַאג יז רעכלעוו טימ
 -ןרעטניה יד ןרעלקרעד -- ָאד רעדיװ ןיוש זיא אנוש רעד ,"אבה ךורב;
 ,רעמָאט :ץרַאה סָאד ןדיא ןדעי ייב עקַאט טרעטיצ .רעקיגעטַארטסדןווױא
 ךָאד ייז ןלעו ,קירוצ ןקַאילָאּפ יד ןעמוק ,ןייז טשינ לָאז העש יד ,הלילח
 ןצעהרעטנוא רעכיז ןלעװ םינכש עשילוּפ יד .טָאטש ןיא הטיחש ַא ןכַאמ
 ס'נלוּפ ןיא קידלוש ןענייז ןדיא יד רָאנ זַא יוויייס ןיוש ןעשטרוב ייז .ךיוא
 קעװַא רעבָא טייג'ס --- סעקיװעשלָאב יד רַאפ ןרינָאיּפש ןדיא עלַא זַא ; הלּפמ
 עשז"ואוו .ןגיוא יד רַאפ עטָאכעּפ ןייק ץלַא טשינ טעז'מ ןוא גָאט ַא ךָאנ גָאט ַא
 ?עטָאכעּפ עשיסור יד טרָאפ זיא

 לָאז רע זַא ןטשרעביוא םעד ןעמ טעב םישרדמ יתב ןוא ןלוש יד ןיא
 ...עטָאכעּפ יד ןקישוצ רעכיג סָאװ ןוא ןבָאה תונמחר

 טא

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-עיצַאטסעפינַאמ טנדרָאעגנייא ןרעוו רעטַאעט-טָאטש ןיא
 -ֲאּפ רעד .ןטַארעּפער עקידרעייפ-םַאלפ ןטלַאה ןרענָאיצולָאװער עטסואווַאב
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 טניירפ עניימ .ןעמַארגָארּפ יד ןיא לײטנָא ךיוא טמענ רעטסעקרָא רענרַאשז

 ןופ ןריטרעזעד ןיימ .ןגיוא יד ןיא ליפוצ ןפרַאװ וצ ךיז טשינ רימ ן'הצע

 -לָאב יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןכַאמ"רשכ טשינ ךימ טעװ ײמרַא רעשיליוּפ רעד

 סָאװ םעד רַאפ לבמיצ ןפיוא ןעמענ ךימ טעוו'מ : טרעקרַאפ רָאנ ,סעקיוועש

 רעד יו רענעגנַאפעג רעשיליוּפ סלַא ןבעגעגרעביא טשינ ךיז דלַאב בָאה'כ

 :רימ רַאּפ טניימעג טלָאװ סָאד .ךיז טנעייל זַאקירּפ רעשיסור רעלעיציפָא

 יי ...ןײרַא ןטייווצ םעד ןיא ןוא סױרַא רעייפ ןייא ןופ

 געוו ןפיוא-? ןעמ טייג ןיהואוו רעבָא .ענדָארג .ןזָאלרַאפ וצ טסנרע טכַארטיכ

 לעװ ,ןקַאילָאּפ יד קירוצ ךיז ןעװַאי רעמָאט .ךעלרעפעג זיא קָאטסילַאיב ןייק

 ןטרָאד ,תמא ? קסנימ ? ענליוו וצ ןפיול ,"לדניה-הרּפכא עטשרע סָאד ןייז ךיא

 -יױּפ ַא ןעוועג ןיב ךיא זַא ץרסמ ךימ לָאז'מ רַאפעג רעקינייו ןיא ךיא ןיב

 -עטַאט ןָא ןײלַא רענייא ןעמוקסיוא ךיא לעװ רעבָא ױזַא יוװ .טַאדלָאס רעשיל

 | | ? טניירפ ןוא החּפשמ ,עמַאמ

 1920 ,טסוגיוא רעט0

 רעטנוא ,רעטילימ ןשיזיוצנַארפ ןופ ףליה רעד טימ ײמרַא עשילױּפ יד

 -ַאק רעשיסור רעד ףיוא עקַאטַא-טנָארפ ַא טכַאמ ,טנַאגיײװ סקַאמ לַארענעג

 רעצנַאג רעד ןופ סעקיװעשלָאב יד ּפָא ןטערט טייקלענשיץילב טימ .עירעלַאװ

 -ָארע עשיזיוצנַארפ זַא טסעומש ןעמ .עירָאטירעט רעשיליוּפ רענעמונרַאפ

 ןפיוא טעטש יד ןיא ןברוח ןָא ןכַאמ ןוא ןטפול רעד ןופ ןרידרַאבמָאב ןענַאלּפ

 טפיול גרַאװגנוי עשידיא סָאד .הלהב ַא רעדיוו ןיוש זיא ענדָארג ןיא .געוו

 יװ געווסיוא רעדנַא ןייק טשינ ךיוא טביילב רימ רַאפ .ןגָארט ןגיוא יד ואוו

 =רַאפ יז רעבָא ,רעצ רַאפ ךיז רעסיוא זיא עמַאמ יד .טָאטש ןופ ןפיולטנַא וצ

 םעד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ןוא ןביילברַאפ וצ רימ רַאפ זיא'ס ךעלרעפעג יו טייטש

 ענרַאשזָאּפ יד ןזָאלרַאפ וצ ךיז טביילק לכימ ןיזוק ןיימ .ןקַאילָאּפ יד ןופ דסח

 רעטסעווש ענייז ןוא יטע עמַאמ ןייז ,דנַאלסור ןייק געוו ןפיוא ןזָאל ךיז ןוא

 םעד ךָאנ דלַאב טקישעגסױרַא טָאה גנוריגער עשטייד יד ןעמעוו ,רעדירב ןוא

 -ַאסילעי ןופ ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענייז ,דנַאלשטיײד טימ ךורבסיוא-המחלמ

 רַאפ .דנַאלסור ןיא ןכווצּפָא ייז טייהנגעלעג ַא רע טָאה טציא .,דַארגטעוו

 יד זַא ,טָאטש ןיא ןביילברַאפ וצ ךעלרעפעג ךיוא זיא ןעקטָאמ רעדורב ןיימ
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 יװ .רָאלק זיא סָאד -- םענייק ףיוא דובכ ןייק ןגייל טשינ ןלעװ ןקַאילָאּפ
 ןרעגניא ןַא ןעמ טזָאל יװ ןוא ? דניק ןוא בייו רעביא רעבָא ןעמ טזָאל
 ,עביל-ענייש ,יורפ ןייז 1 ןיילַא םענייא ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןפיול לרעדורב
 ףיוא דניק קנַארק ַא טימ רעביא טשינ ךימ זָאל ,עלעקטָאמ; : עקַאט טגָאלק
 רעטניזעג ןייז טעוו טיילעגנוי עשידיא רַאפ זַא ,וצ רעבָא טיג יז *!טנעה יד
 : ...ןקַאילָאּפ יד ףיוא ןטרַאװ וצ טשינ

 רימ ןוא למיה ןזיב ןכיירג סעקירעטסיה יד .ךיז רימ ןענעגעזעג גָאטרַאפ
 ןדיא ךָאנ טימ ךיז רימ ןפערט געוו ןפיוא .ןײרַא געוו ןיא יירד עלַא ךיז ןזָאל
 וי ,ענדָארג ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןלייא עכלעוו

 רענעגעוו יד ןבעל זָארג ןפיוא טגיילעגסיוא ןגיל געוו ןטייז עדייב ףיוא
 טקוק'ס יװ .ןבענרעד ךיז ןעשַאּפ דרעפ עטנַאּפשעגסױא יד ,ןטַאדלָאס עשיסור
 טָאטש רעד וצ סיוארָאפ ןייג ןלָאז ייז יצ ,טשינ ןיילַא ךָאנ ייז ןסייוו סיוא
 ַא ףיוא ןטרַאװ ןוא ייז ןגיל .ןעמוקעג ןענייז ייז ןענַאװ ןופ קירוצ רעדָא
 | ,"זַאקירּפ;

 ןופ זַא םינמיס ןזייוו ךיש ערעזנוא .זָארג ןפיוא וצ ךיוא ךיז ןצעז רימ
 :עגַארפ ַא ךיז טלעטש ,ןטלַאה טשינ גנַאל"וצ ךיז ייז ןלעװ ןזײרּפש ַאזַא
 ןעוו רעטעּפש ףיוא ןעװענַאש ייז רעדָא ,סעװרָאב ןביילב ןוא ךיש יד ןגָארט
 ןעמ זַא בייחמ ןיא לכש רעד !ןשטנעמ ןשיװצ ןעמוק ךעלטנּפָאה טעוו'מ
 ,ךעלדנעב-ךיש יד טימ ךיש יד ףיונוצ ןדניב רימ .סעװרָאב ןָאטסױא ךיז ףרַאד
 - | !ַאדייה ןוא --- לסקַא ןפיוא ייז ןפרַאװרַאפ רימ

 רעד .גונעת ןייק טשינרָאג ןיוש זיא ןגעוו יד ףיוא סעװרָאב ןטערט וצ
 עפרַאש ,עניילק יד :סעטַאיּפ יד ,סעװשעדָאּפ יד טירב געוו רעטציהעגנָא
 פא ןעייג רימ .סיפ יד ןופ רעגניפ יד ןשיוצ ןכירק ןוא ןדיינש ךעלדנייטש
 | .ןעורוצּפָא זָארג ןפיוא ןצעז ךיז רעדיוװ ןזומ רימ ןוא געוו לקיטש ַא

 יד ןיא ,ןגָאװ ַא ןָא טרַאּפשעגנָא טַאדלָאס ַא טציז זנוא ןופ טייוו טשינ
 ןפיוא םיא ןבעל .טיורב עװעזַאר ןבַאל םענעבױהעגנָא ןַא רע טלַאה טנעה
 -ָאיַאב ןטימ ּפָא-טדיינש רע .עלדיװָאּפ טימ עקשופ ענעכעלב ַא טייטש זָארג
 טבייר ןוא עלדיוָאּפ טימ סע טרימשַאב ,טיורב ןופ סעצענעּפ עקיד טענ
 עצנַאג סָאד ,עדרָאמ ןייז ןופ רעטנורַא טניר עלדיװָאּפ יד ,ןקַאב עדייב ףיוא
 רע רעבָא ,ץכַאמעגנייא ןטכידעג םעד טימ טרימשעגנייא םיא ייב זיא םינּפ
 טניר ענילס יד .טיורב םעד ןופ ןגיוא יד רעטנורַא טשינ ןעמענ רימ .טייק
 ,רעליימ יד ןופ זנוא
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 "רַאפ עלַא .ןַאלּפָארע ןַא ןופ ןעמושז ַא ךיז טגָארטרעד ןטפול רעד ןופ

 ךיילג טילפ ןוא רעקירעדינ ךיז טזָאל ןַאלּפָארע רעד ,למיה םוצ ּפעק יד ןסייר

 ,ןסקיב יד וצ ךיז ןּפַאכ ,ףיוא ןעגנירּפש ןטַאדלָאס יד ,גנוטכיר רעזנוא ןיא

 יד ייב סעװַאנַאק יד ןיא רעדָא ,רענעגעוו יד רעטנוא ךיז ןפרַאװו ערעדנַא

 סָאד זנוא וצ ףרָאװ ַא טיג ןסע ןיא טלַאה סָאװ טַאדלָאס רעד .געוו ןופ ןטייז

 ןגָאװ ןרעטניה רעטנורַא רע טכירק ליומ ןטּפָאטשעגנָא ןַא טימ ןוא טיורב

 ענעכעלב סָאד סגעוונייא ןיא ןיוש טמענ עקטָאמ ,טיורב סָאד טּפַאכ לכימ

 רעד ןיא ןיײרַא עלייוורעד ןעגנירּפש רימ .ךיוא עלדיוװָאּפ רעד טימ עלעקשוּפ

 ןעמוק רימ .דרע ךעלגרעב יד טימ ּפעק יד ןלעטשרַאפ רימ ןוא עוװַאנַאק

 טשינ זנוא ףיוא ןעמ טָאה ןַאלּפָארע ןופ סעבמָאב ןייק .קערש טימ ּפָא רעבָא

 םתס ןסקיב יד טימ ןסישפיורַא טריבורּפ ןבָאה ןטַאדלָאס עקינייא ,ןפרָאװעג

 ןדנואוושרַאפ זיא ןוא טײרדעגמורַא ךיז טָאה ןַאלּפָארע רעד ,ןײרַא למיה ןיא

 ,טנָאזירָאה ןפיוא

 רעד זנוא טָאה ,טלציוועג ךיז רימ ןבָאה ,"םימשה ןמ ןמ, טָאטשנָא

 ןבָאה רימ .ןַאלּפָארע ןַא טימ עלדיװָאּפ טימ טיורב טקישעגוצ רעטשרעביוא

 .טיטעּפַא םעד טליטשעג ןוא סעיצרָאּפ עכיילג טימ טלייטעגנייא ךיז

 ,ךלהמ ןשּפיה ץנַאג ַא סופוצ ןעגנַאגעגּפָא רימ ןענייז טכַאנרַאפ זיב

 םעד זנוא טלעטשרַאפ דרעפ ףיוא רעײדרַאװג-טיור ןופ ןָארדַאקסע ןַא

 :געוו

 .ייז ןופ רענייא רעטנורַא טיירש --- (ןיהואוו) ? ַאדוק --

 ןייק ןעייג רימ --- רימ ןרעלקרעד --- ןקַאילָאּפ יד ןופ ןפיולטנַא רימ ---

 ,דנַאלסור

 -- ךיז רע טרעזייב -- ?ריא טעשזערב סָאװ ?ןקַאילָאּפ עכלעוו ---

 טלָאז ןיוש .ןפיול רעיא טימ קינַאּפ ַא טכַאמ ריא !דנַאלסור זיא ענדָארג

 זיא ןבעל סָאד ביוא -- רע טלעּפַאב -- ןיירַא טָאטש ןיא ןרעקקירוצ ךיז ריא

 ! ביל ךייא

 ןייז ןָא זנוא ףיא רע טלעטש ,טגָאז רע סָאװ טניימ רע זַא ןזייוו וצ

 דרעפ יד טימ גָאי ַא זנוא ןביג רעײמרַא-טיור עקירעביא יד ןוא ןיבַארַאק

 ,ןפיול רימ רעבָא ,רעטיב ןוא רעטסניפ זנוא זיא'ס .ןירַא טָאטש ןיא קירוצ

 טכיירגרעד רעקרַאטש ץלַא ,טָאטש רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ רעמ סָאװ

 ןריפ סעקיװעשלָאב יד סָאװ ףמַאק רעוויסנעפעד רעקיד'ארומ רעד זנוא וצ

 ןבעג ףרַאד סָאד .ענדָארג ייב עוויסנעפָא עשיליוּפ יד ןטלַאהוצּפָא ידכב ךרוד
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 טשינ ךָאנ טָאה סָאװ רעטילימ עשיסור סָאד ןריאוקַאוע וצ טייקכעלגעמ ַא

 רעייפ ןטימ ןיא ךיז ןעניפעג רימ .טנָארפ ןופ גונעג טייוו ןטערטוצּפָא ןזיוװַאב

 "רַאה עקידנכיירג:טייוו יד ןופ ןטַאנַארג יד ,םידדצ עקידנפמעק עדייב ןשיווצ

 רעקידנביטרַאפ ַא טימ ףיוא-ןסייר ייז .ּפעק ערעזנוא רעביא ןפייפ ןטַאמ

 ךיור רעצרַאװש ַא ,ןלענּפַארש רעקיטש עקידרעייפ טימ טלגָאה'ס ןוא טפַארק

 ןוא ךיור םעד ךרוד ךיז ןסייר ןעגנוצ-רעייפ עטיור ,למיה םוצ ךיז טגָארט

 סָאד טזָאלבעצ לטניוו סייה ַא .ןעמַאלפ ןיא ףיוא ןעגנירּפש רעזייה עצנַאג

 ןופ קנַאטשעג ַא רעכעלזָאנ יד וצ טגָארטרעד ןוא ןעגנוטכיר עלַא ןיא רעייפ

 עלַא טרעוו למיה רעד .ףָאטש-סיירפיוא ןופ חיר ַא טימ טשימעג ,םירגּפ

 -עירעליטרַא ןַא טימ ףיוא-טרענוד דלַאב .ןצילב ןופ יװ ןטכױלַאב עלייוו

 םעד עדנוקעס עדעי ןעעז רימ .סיפ יד רעטניה דרע יד טלסיירט סָאװ שזַארַאב

 רימ ןוא זנוא ןגָאי סעציײדרַאװג-טיור יד רעבָא ,ןגיוא יד רַאפ תוומה-ךאלמ

 ,סיוארָאפ תוחוכ עטצעל יד טימ ןפיול

 טימ ,ןירַא טָאטש ןיא קירוצ ךיז רימ ןגָאלשרעד טכַאנ רעבלַאה םורַא

 "-טיור יד זנוא ןזָאל ,ןפױלטנַא וצ ןגַאװ טשינ רעמ ןלָאז רימ זַא גנונערָאװ ַא

 ,ןדגיוװשרַאפ ןוא רעייפ ןטימ ןטכער ןיא רעביא רעײמרַא

 ןופ טנעוו יד ייב רעטסניפ רעד ןיא ךיז ןרַאש ךיא ןוא לכימ ,עקטָאמ

 רימ ואוו רעיומ סיווָאגניליש וצ ךעלדנע ךיז ןגָאלשרעד רימ זיב ,רעזייה יד

 רַאפ טרעטיצ ןעמ ,טקַאהרַאפ ןענייז ןעגנַאגנײרַא ןוא ןרעיוט עלַא .ןעניואוו

 ,ןסקיב ןופ ןליוק ןעילפ זנוא םורַא ,םידדצ עדייב ןופ ןלַאפרעביא עקיטכַאנייב

 יד טימ ןּפַאלק רימ .ןָאטוצניהַא ךיז ואוו טשינ ןבָאה רימ ןוא רעוועג-ןישַאמ

 :ןרערט טימ ךיז ןטעב רימ ,רעיוט ןיא סעקַאלוק

 ! ס'קינָאלבַאי יד ןענייז רימ !רעיױט םעד טנפע ,תונמחר טָאה !ןדיא --

 ! םייח !עקטָאמ ! ןיז ס'רתלַא 'ר

 זיא סָאװ רעטסנעפ ןכרוד עטַאט רעד טָאה ןדלַאװג ערעזנוא טרעהרעד

 -עג ןוא ןפָאלעגרעטנורַא זיא רע .רעיױט ןבעל לסעג ןיא ןעמוקעגסױרַא

 ,ןזָאלנײרַא זנוא ןוא רעיוט םעד ןענעפע ןלָאז ייז םינכש יד ייב טילעוּפ

 -גַאטש ענרעזייא טימ ןוא קעה טימ רעיוט םעד טכַאװַאב ןבָאה םינכש יד

 ךיז טָאה'מ .ןרעװלָאװער ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה עקינייא .טנעה יד ןיא ןעג

 בָאה ייג ,ןייז טשינ ןלָאז יז רעוו -- סענַאגילוכ יד ןענעגעגַאב וצ טיירגעגוצ

 ! רעיוט םעד זנוא רַאפ ןענעפע ןוא ןריקיזיר ןלעװ טשינ רַאפ לביארַאפ ייז ףיוא

 עסיורג ןגָארקעג יז טָאה קיטיײװ-ץרַאה ןופ .קנַארק רעייז זיא עמַאמ יד
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 טָאה יז .םינּפ ןפיוא זיור ַא -- תאלוח עטלַא ריא ןפורעגּפָא ךיז טָאה'ס ,ץיה

 ןוא ץעקטָאמ ןיא ךיז טרעמַאלק עביל-ענייש .טנעקרעד טשינ וליפַא זנוא

 | { טגָאלק

 -- ןייז רימ ןלעװ ןעמַאזוצ .ץעגרע ןיא ןפיול טשינ וטסעװ רעמ -- |

 .ןייז טעוו ױזַא ,ןרעשַאב טעװ רעטשרעביוא רעד ױזַא יו !ןעמַאזוצ

 רימ .געוו ןפיוא טריסַאּפ טָאה זנוא טימ סָאװ ןטַאט םעד ןלייצרעד רימ |

 ,.ןבירטעגקירוצ סעקיװעשלָאב יד זנוא ןבָאה סָאװרַאפ ןייטשרַאפ טשינ ןענעק

 ,דנַאלסור ןייק ןייג ןזָאל זנוא ןלָאז יז זַא םימחר ןטעבעג ייז ייב ךיז ןבָאה רימ

 ,עטַאט רעד טלַאה --- שילַאקיזיר וצ רימ רַאפ זיא בוטש ןיא ןקיטכענ וצ

 ןיא זנוא טימ טניואוו (רעטכָאט ס'ווָאגניליש) יקסנַאיסָאר עקייח עניזוק ןיימ

 יז ,ןָאקלַאב ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא רָאנ ,קָאטש ןבלעז ןפיוא תונכש

 ןַאמ ריא ןוא יז ,ןקיטכענרעביא זיוה ןיא ריא ייב לָאז ךיא זַא םיכסמ זיא

 ַא ןעמוקנָא ןלָאז ןקַאילָאּפ יד זַא ךיז טכיר'מ .ןבעל ןטימ שממ ןריקיזיר

 רַאפ ףָארטש-טיוט ייז טמוק ,בוטש ןיא ריא ייב ךימ ןעמ טּפַאכ ;עגר עדַאיל

 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ריטרעזעד ַא ןטלַאהַאבסיוא

 ןבעל דרע רעד ףיוא רעגעלעג ַא סיוא רימ רַאפ טעב עקייח עניזוק ןיימ

 ןיא טציא זיא ,יקסנַאיסָאר עקשָאי ,ןוז רעייז) ןַאמ ריא ןוא עקייח .רעטסנעפ

 : ,ןפָאלשעגנייא דלַאב ןענייז (לארשי

 רעבָא ,רָאלק זיא סָאד --- ןפיױלטנַא זומ'כ .ףָאלש ןייק טשינ טמענ ךימ

 רימ בילוצ ןלָאז סָאװרַאפ !רעכיג סָאװ -- ןפױלטנַא ! ןיילַא רענייא =

 רעבָא !ןפיול ףרַאד'מ 1 םיבורק עטסטנעָאנ עניימ טייהרעקידלושמוא ןדייל

 ?קוליח רעד ןיוש זיא סָאװ .עגַארּפ עקיבלעז יד רעדיוו זיא --- ? ןיהואוו

 לָאז סע ואוו --- סַאג ןפיוא ,שרעדנַא ץעגרע שטָאכ ךימ ןעמ לָאז ,ןּפַאכ ביוא

 ,סולשַאב םוצ ךיא םוק -- ענעגייא ןוא עביל עניימ ןשיווצ טשינ רָאנ ,ןייז טשינ

 רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןוא ףיוא ךיז ביוה ךיא .ןסיורד ןיא ןגָאט טמענ'ס

 טזָאלרעד ץרַאה סָאד .ןָאקלַאב ןפיוא סױרַא זיוה ןופ ךעלעמַאּפ ךיז ךיא קור

 -רַאה סנעמעוו ןופ ערעייט עניימ ףיוא קילב ןטצעל ַא ןָא ןייגוצקעװַא טשינ

 ,רָאי ןצכַא עּפַאנק ןסָאנעג בָאה ךיא טפַאשיירטעג ןוא טּפַאשביל רעקיצ

 ןיירַא קוק'כ ןוא על'הריד רעזנוא ןופ רעטסנעפ םייב ןייטש םיילבי'כ =

 ,טשינ ךיוא -- ןענעגעזעג .ןיינ -- טשינ ייז ךיא לעװ ןקעוװ ,לבייש ַא ךרוד

 ןפָאלש עלַא ,ליטש זיא בוטש ןיא .רעטסנעפ םוצ םינּפ סָאד קירד ךיא

 "הרשע-הנומשנ ןיוש טייטש עטַאט רעד רָאנ ,טכַאנ רעזָאלפָאלש רעד ךָאנ
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 -תיב ןיא ןענװַאד ןייג ,ןיליפת:ןוא-תילט ןיא ןָאטעגנָא ,חרזמ וצ לקניוו ַא ןיא

 ,םייה רעד ןיא תודיחיב "תירחש; רע טנװַאד -- הנכס ַא טציא זיא שרדמ

 | . ; ןּפיל עניימ ןעשטּפעש רעטסנעפ ןופ ביוש ןכרוד

 טייז ...ערעייט עמַאמ ,טנוזעג ייז ...עטַאט רערעייט ,טנוזעג ייז --

 ...החּפשמ ןוא רעטסעווש ,רעדירב עטסביל ןוא עטסרעייט עניימ טנוזעג

 ךיז זָאל ןוא רעטסנעפ ןופ קעװַא ךיז יירד ךיא .ךימ ןקיטש ןרערט - !

 ...ןיירַא טלעו רעסיורג רעד ןיא

 עשראוו ןיא קירוצ

 "רעד ךיז ןיוש .טעלּפ-רעניה ַא ןופ יו ףיוא ךיז ךיא ּפַאכ -- ? עשרַאװ

 ןרישזַאסַאּפ יד ןשיווצ רעדורעג רעד ןוא ןצלירג ס'וויטָאמָאקָאל םעד 1 טּפעלש
 קירוצ ןעמוקעגנָא ה"ב ןיוש ןיב ךיא זַא טקַאפ םעד טקיטעטשַאב ןָאגַאװ ןיִא

 | .עשרַאװ ןייק
 "וצרעטנורַא ךיז ןלייא ייז ,ןטייווצ ןרעביא רענייא ןכירק ןרישזַאסַאּפ יד -

 ןעמ .ּפעק יד רעביא סעצילָאּפ יד ןופ קעּפעג ןוא ךעלצנער ערעייז ןּפעלש

 ,גנַאגּפָארַא םוצ עטשרע יד ןופ ןייז וצ רָאדירָאק םוצ ךיז טּפוטש

 "יינשרַאפ יד ףיוא ןיירַא גוצ רעד ךיז טרַאש קידנעּפירכ ןוא קידנפייפ
 ןוא לסיירט ַא טימ .ףיוה-ןַאב רעװעשרַאװ םעד ןופ ןסלער עקישטילג עט
 רעד טביילב סיפ יד ןופ רעדיילש ַא ןדעי טיג סָאװ סיוטש ןקרַאטש ַא טימ
 ,ןייטש גוצ

 ַא טימ ןוא קישטנַאדָאמעשט ןיימ עצילָאּפ ןופ רעטנורַא ּפעלש ךיא

 .ןָאגַאװ ןופ גנַאגּפָארַא םוצ ךיוא ךיז ךיא זָאל טימעג רעווש

 ,רָאג זיב רימ סע טקנערק -- ! ןפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא -- !עשרַאװ
 רָאג ךיא ןיב ענדָארג ןייק טָאטשנָא :טרעקרַאפ טקנוּפ ןעמוקעגנָא ןיב ךיא
 ,ןצרַאה ןפיוא רעטיב רעייז רימ זיא'ס .עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 זָאלב ַא ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג רימ טיג ,ןָאגַאװ ןופ קידנכירקרעטנורַא
 גָאלוצ ַא יו זיא רעטעוו רעד .ןסיורד ןיא עכורעװַאז ַא זיא'ס .יינש רעסַאנ ַא
 -דנַארגע םוצ ןריפּפָא ךימ לָאז סָאװ יסקַאט ַא ןגירק ןופ .גנומיטש ןיימ וצ
 -סױרַא טעוו רעּפָאש-יסקַאט רענעגושמ רעכלעוו .ןסעגרַאפ ךיא געמ ,"לעטָאה
 / ?וצרעד קיטנוז-ברע ךָאנ ןוא -- רעטעוו ַאזַא ןיא ןרָאפ

 םעד וצ שזַאגַאב רעייז טימ ןיוש ךיז ןּפעלש ןרישזַאסַאּפ ערעדנַא יד
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 רעדנַא ןייק .ךָאנ ייז ךיא ייג ,עיצנַאטס-ןַאב רעד ןבעל ,לעטשּפָא יַאװמַארט

 ,םידגב יד טקייװ ןוא טצענ יינש רעסַאנ רעד .ָאטשינ זיא עיצַאטרָאּפסנַארט

 ךעלדנע ךיז טּפעלשרעד יַאװמַארט רעד ןעוו .ןטרַאװ ןוא ןעייטש רימ .ךיש יד

 רעקרָאי-וינ ַא ןיא יו טקַאּפעגרעביא ןטרָאד ןיוש זיא ,לעטשּפָא רעזנוא וצ

 .ץהעש-*שָאר; יד ןיא ייװבָאס

 "יַאװמַארט םעד ףיוא ןָא רישזַאסַאּפ ַא רימ טזייוו *ַאנַאּפ עשָארּפ , ַא טימ

 ןשיווצ ךרוד ךיז ּפוטש ךיא ,לעטָאה-*דנַארגא םעד וצ ןטסטנעָאנמַא ,לעטשּפָא

 קיטש עקירעביא סָאד .יַאװמַארט םעד ןופ רעטנורַא ךיז עשטַאק ןוא ןומה

 ,סופוצ ךיא עשזָארב לעטָאה םוצ געוו

 ןלָאז ואו ?קירוצ ןיוש :ךיז ןרעדנואוו לעטָאה ןופ עטלעטשעגנָא יד

 ירפרעדניא ,סעציײלּפ יד טימ ייז ןשטעווק --- ? רעמיצ ַא רימ רַאפ ןעמענ ייז

 ןוא רעמיצ ןיימ ןבעגעגפיוא ךיא בָאה ענדָארג ןייק ןרָאפסױרַא ןיימ רַאפ

 טמוק'ס .רעטעּפש געט יירד טימ ןעמוקקירוצ ןיימ ףיוא רעמיצ ַא טריוורעזער

 ,לַאז-טרַאװ ןיא ןקיטכענ וצ יו סיוא שרעדנַא טינ רימ

 ץלַא ךָאנ זיא *ןעמ טרָאפ טרימש ןעמ זַא; ללכ רעטלַא רעד רעבָא

 לרעמיצ ַא טלעטשעגוצ רימ טָאה'מ . ..ןלױּפ ןקיטציא םעד ןיא ךיוא קיטליג

 -קנַאד רעייז ןיב ךיא רעבָא ,ןקידרעירפ םעד ןופ סוסקול ןצנַאג ןטימ טשינ

 ,ןגײלוצרעדינַא ּפָאק םעד ואוו בָאה ךיא סָאװ רַאב

 עסייה סָאד סָאװ סע טמוק יװ .רעסַאװ טלַאק טימ םורַא ךיז שַאװ ךיא

 ,עקדָאװ םַארג 100 :שינָאפעלעט לעטשַאב ךיא .ןכַאמ ךיז ןעק'ס ? טשינ טייג

 סָאד טּפַאכרעד .ריב-ץַאזרע שַאלּפ ַא טימ זעק רעצייווש ןופ שטיװדנַאס ַא

 ? טציא ןעמ טוט סָאװ --- סיורג ךָאנ זיא טנװָא רעד : ןטכַארט ךיא םענ ,ץרַאה

 ,רעכיז ןעמ טליּפש *רעטַאעט-הכולמ ןשידיא; םעד ןיא .טכַאנ וצ תבש זיא'ס

 ןענעפע עקַאט ןלעװ רעליּפשיוש יד ,תמא ? ןיהַא ןּפַאכרעבירַא ךיז ךיא לָאז

 עקַאט רימ זיא'ס .רעטַאעט ןיא ןעזרעד ךימ ןלעוו ייז ןעוו ןרעיוא ןוא ליומ

 "עג ,ןגיולפעג ,ןפָאלעג ןיב'כ .ןצרַאה ןיא קיטייװ ַא ןוא םינּפ ןיא עדנַאש ַא

 טעװ טָא ,זָאלבנפייז ַא ךיז טָאה טזָאלעגסיױא ןוא ּפָאק םעד ןשטנעמ טיירד

 עצנַאג יד זיא אמתסמ ,ןטכַארט ייז ןלעוו ,ענדָארג ןייק ןזָאלנײרַא םיא ןעמ

 .ףָאלב רענַאקירעמַא רעטכַארטעגסיוא ןַא השעמ

 -סימיסעּפ עניימ טימ ןיײלַא רענייא טנװָא ןצנַאג ַא ןביילברַאפ וצ רעבָא |

 יד ןופ םענייא ייב ךיא לעוּפ ,טשינ ךיוא ךָאד ךיז טליוװ ןעקנַאדעג עשיט

 ."רעטַאעט-הכולמ ןשידיא, םוצ ןריפוצ ךימ לָאז רע זַא ןרעפָאש לעטָאה



 28 לטיּפַאק

 ןלױוּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעד

 ךיא ןיב "דןעליירפ ךעליימ, גנולעטשרַאפ רעד וו
 ,םענרַאפ טימ זיא גנוריפפיוא יד .ןרָאװעג לעּפתנ טשינ
 ןוא גנואיצַאב טימ ןלָאר ערעייז ךרוד ןריפ ןרָאיטקַא יד
 -עגסיוא עטלַא סָאד *ןוקית, לקיטש ַא טיג סָאד .וורעזער

 ,ַאקסנימַאק ַאדיא עשרָאטקעריד יד .עלעקסעיּפ ענעשָארד
 ,עלעקטערעּפָא רעד ןיא טשינ ןליּפש ןַאגזוב לבח ןוא ןַאמלעמ ריאמ ןַאמ ריא
 ןַאמ ריא ןוא (רעטכָאט סיַאדיא) ַאקסנימַאק תור :ןליּפש ןלָאר-טּפױה יד
 ,(םעדייא ס'ַאדיא) שטיװָאטַאל לָארַאק

 "תרפא עלערימ, ס'נידרָאג בקעי ןעז וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רימ
 ַאדיא טימ ,ַאנָאסַאק רעדנַאסקעלַא ןופ ,"קידנעייטש ןברַאטש רעמייב יד; ןוא
 ,ןלָאר-טּפיױה יד ןיא ַאקסנימַאק

 רעטַאעט-הכולמ ןופ רַאוטרעּפער רעד זַא טגָאלקַאב ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא
 ;החּפשמ-יקסנימַאק רעד ןופ *עטבלַאזעג; יד רַאפ זיולב טסַאּפעגוצ טרעוו
 ןפיוא סע זיא ,ןלױּפ ןיא ,טציא רָאנ .םעטסיס-*רַאטס; רעטלַא רעד זיא'ס זַא
 ןפרָאװעגוצ לָאמַא טרעוו סע ןעמעוו ןקיצנייא םעד ,..הכולמ רעד ןופ ןובשח
 ךיז ןעמ זומ םיא טימ .ןַאגזוב לבח רעליּפשיוש םעד זיא לדנייב-לָאר-טּפױה ַא
 םעד בילוצ .שטנעמ-יײטרַאּפ רענעכָארּפשעגסױא ןַא זיא רע לייוו ןענעכער
 -עטניא עכעלנעזרעּפ ןופ עזַאב ַא ףיוא טריפעגנָא טרעוו רעטַאעט סָאד סָאװ
 ןטלַאה ,"ןילּפיצסיד-עמרַאזַאקא רעגנערטש רעד בילוצ ךיוא יו ,קיטילָאּפ-ןסער
 עקינייא ,רעליּפשיױש עטריטנַאלַאט עגנוי ןייק גנַאל רעטַאעט ןיא טשינ ךיז
 -טסַאג ןטרָאד טָאה עּפורט יד תעשב דנַאלסיוא ןיא "ןבילברַאפ; ןענייז ייז ןופ
 ןייק ןליוּפ ןופ לעיציּפָא ןרירגימע וצ ןעגנולעג זיא ערעדנַא ןוא טרילָאר
 ,לארשי תנידמ

 284 טגָאמרַאפ'ס ,םיטניא רעייז רעבָא סניילק ַא זיא לרעטַאעט-הכולמ סָאד
 רדסכ לָאז סָאװ םלוע ןשידיא ןייק טשינ טָאה אפוג עשרַאװ ,רעצעלּפ-ץיז
 ערעסערג יד רעביא ןרָאפמורַא עּפורט יד זומ ,לרעטַאעט סָאד ןליפַא ןליפנא
 ,םוטנדיא ןשיליוּפ ןופ ךעלטשער יד ךָאנ ךיז ןעניפעג סע ואוו טעטש
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 עסיורג ןלעטש ןטרָאד ןעק'מ .עמַארעג ַא זיא לרעטַאעט ןופ עניב יד

 ןעגנעה וצ ףיוא סעיצּפַארטנָאק-עניב טימ טנדרָאעגנייא זיא'ס .ןעגנוריפפיוא

 "ָארּפ ןוא ןרָאטקעלּפער ענרעדָאמ ןייק סיוא טשינ ןלעפ סע ,.סעיצַארָאקעד

 רעליּפשיוש 25 ןופ טײטשַאב לַאנָאסרעּפ-ןרָאיטקַא רעסיורג רעד .ןרָאטקעשז

 .ןרעמיצ-עבָארעדרַאג עמעװקַאב ץנַאג טמענרַאפ ןוא

 "רַאװ ךיז ןעניפעג ,סעדייבעג עלעיצעּפס ןיא ,לרעטַאעט םעד םורַא

 ןטַאטשרַאװ-רעדיינש ,ןטיזיווקער ןוא סעיצַארָאקעד ןעיוב וצ ףיוא ןטַאטש

 עשירטקעלע יד ןלעטשפיונוצ ףיוא סעיַאקסרעטסַאמ ,ןעמויטסָאק ןעיינ וצ ףיוא

 ,עּפערק קורַאּפ עלַא ןטעברַאוצסױא ףיוא עקסרעכַאמקירַאּפ ַא ,ןטַארַאּפַא

 ןשטנעמ 5 ןטעברַא ןטַאטשרַאװ יד ןיא .ןעלקיטרַא-םירג ערעדנַא ןוא דרעב

 ,ןטסירק ןוא ןדיא ---

 טקנוּפ ןענייז סָאװ ןטַארַאּפַא-רעה עלעיצעּפס יד טשַאררעביא ןבָאה ךימ

 ןעייטשרַאפ עכלעוו עקינעי יד .רעטַאעט ןיא ןרָאװעג טרילָאטסניא טלָאמעד

 םוצ לָאצּפָא ערטסקע ןַא רַאפ ,עסַאק רעד ייב ןגירק ןענעק שידיא ןייק טשינ

 "ץיז םוצ טעשטנָאלעגוצ טרעוו טנעמורטסניא רעד ,לביירט-רעה ַאזַא ,טעליב

 רעשילױוּפ רעד ןיא עסעיּפ עשידיא ַא ןרעה קיטייצכיילג ןעק'מ ןוא לוטש

 עשיליוּפ סָאד טקעדעג ךיוא טָאה ןטַארַאּפַא-רעה יד רַאפ ןטסָאק יד .ךַארּפש

 ,םוירעטסינימ-רוטלוק

 רעליּפשיוש יד .עניב רעד ףיוא ךיז ךיא זייװַאב גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 טרַאװרעד טשינ ייז ןבָאה ךימ -- ןעמעוו יװ ןעמעוו ,טּפַאגרַאפ יו ןביילב

 ןױש :ןגַארפ טימ ךימ טפרַאװרַאפ ןעמ .עשרַאװ ןיא טנוװָא טנייה ןעז וצ

 1 ךיג ױזַא ? ענדָארג ןופ ? קירוצ ןעמוקעג

 ,ץענערג רעשילױּפ רעד ףיוא טריסַאּפ טָאה רימ טימ סָאװ לייצרעד ךיא

 ןייק ןרעקוצמוא ךיז ןסָאלשַאב ןיילַא ךיא בָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא זַא

 | ,עשרַאוװ

 ,טריקיזיר טשינ ןוא םכח ַא יװ ןָאטעג בָאה ךיא זַא טלַאה שַאכ ל'מהרבַא

 "רעבירַא טרעטיצעג בָאה ךיא סָאװ ךיז ט'שודיח רעליּפשיוש יד ןופ רענייא

 ,דנַאלסור ןייק ץענערג יד ןרָאפוצ

 וצ ארומ סָאװ טַאהעג טשינ טָאה ריא -- ?רענַאקירעמַא ןַא ? ריא ---

 ףױא םילובליב עלַא יד ?דנַאלסור רַאפ ארומ ַאזַא ללכב זיא סָאװ ,ןבָאה

 יעדנַאגַאּפָארּפ עשירענָאיצקַאער רענַאקירעמַא יו רעמ טשינ ןענייז דנַאלסור
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 טשינ ןבָאה "טנעה ענייר, טימ ןסיוועג "םעניירא ַא ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ

 ,םוטעמוא יירפ ןוא קנַארפ ןײרַא ןעמ טזָאל יז .ןבָאה וצ ארומ סָאװ

 :עגעלָאק ןיימ גערפ ךיא ןוא ןטלַאהנייא טשינ ךיז ןעק ךיא

 טרעוו סָאװ *רעטַאעט-הכולמ; רעיא ,רבח רעביל ןיימ ,רָאנ רימ טגָאז --

 "ער רעשיליוּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ ןטלַאהעגסיױוא קיצרַאהטיירב ױזַא

 ןעמונעגפיוא טרעוו סָאװ ַאקסנימַאק ַאדיא טימ שארב עפורט רעייא ; גנוריג

 עשיאעּפָארײא ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ןיא קיידובכב ױזַא

 -םורד ןייק ןלָארטסַאג ףיוא ךיז טביילק ריא זַא ךיוא סייוו ךיא : רעדנעל

 רענַאקירעמַא יד זַא קפס ןייק טשינרָאג רימ ייב זיא'ס -- עקירעמַא-ןופצ ןוא

 רבח ,טשינ טסעגרַאפ ,תופי-םינּפ-רבסב ןעמענפיוא ןטרָאד ךיוא ךייא ןלעוו ןדיא

 ייב ןעמָאנ-טלעװ ַא טציא זיא ַאקסנימַאק ַאדיא ןעמָאנ רעד -- ךיא גָאז --

 ףיוא ךיוא ןוא ,טנַאלַאט םענעגייא ריא ףיוא טגיילעג טרעוו דובכ ךס ַא .ןדיא

 ןעמָאנ סנעמעוו ףיוא ,ה"ע ַאקסנימַאק לחר-רתסא ,ןעמַאמ ריא ןופ שזַאטס םעד

 טמוק יו ,ךייא טעב ךיא ,רימ עשז-טגָאז ,טעדנירגעג זיא רעטאעט רעייא

 "רעטַאעט הכולמ; ןשילױּפ ןופ עּפורט רעייא טשינ טעברַאפ ןעמ סָאװ סע

 רענוװָאק ַא גלָאפרעד סיורג טימ ףיוא-טערט ןטרָאד זַא סייוו ךיא ? דנַאלסור ןייק

 דנַאלסור ןיא םלוע רעשידיא רעד ,ץישפיל המחנ ,ןירעגניז-סקלָאפ עשידיא

 ךיוא ןעמ טליּפש ,דנַאלסורסיײיװ ,ענליוו ןיא ,טנעה יד ףיוא שממ יז טגָארט

 עינעמור ןיא :ןלַאנָאיסעפָארּפ ןוא ןרָאטַאמַא עלַאקָאל טימ רעטַאעט שידיא

 יד טימ ןטייב טשינ ךיז סָאװרַאפ -- סרעטַאעט עשידיא ייווצ ןריאוטקַא

 ,רעדנעל עדייב ןיא סערעטניא סיורג ןפורעגסױרַא רעכיז טלָאװ'ס ? סעּפורט

 סָאװ ןדיא ןענָאילימ רַאפ טניימעג טלָאװ רוט ַאזַא סָאװ רָאפ ךיז טלעטש ריא

 יד יװ ? תונידמ עקימורַא יד ןיא ןוא דנַאלסור ןיא טציא ךָאנ ךיז ןעניפעג

 -רתסא ןופ רעטכָאט יד ,ַאקסנימַאק ַאדיא טימ ןעוועג היחמ ךיז ןטלָאװ ןדיא

 ַא יװ ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא ןבילברַאפ זיא יז ןעמעוו ייב ,ַאקסנימַאק לחר

 ןרָאי יד ןופ ךָאנ ןובשח םענעגייא ריא ףיוא ןירעלטסניק עשידיא עסיורג

 ריא --- עשז-סָאװ ? רבח ,טלַאהּפָא רעד ָאד טקעטש עשזיואוו ,ןברוח ןרַאפ

 ?רשכ טשינ ךיוא טנייז

 רימ ןוא ןקילב-לוטיב טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה עגעלָאק רע'בושח ןיימ

 ..י.הבושת ַא קידלוש ןבילבעג

 ו
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 -פיוא טָאה יינש רעד ."לעטָאה-דנַארג; םעד וצ ךימ טײלגַאב ל'מהרבַא

 : ךימ טנרָאװ ל'מהרבַא .םענעגנָא ץנַאג זיא'ס ןוא סופוצ רימ ןעשזָארב ,טרעהעג

 ריד טעווס ;רעלטסניק "עטיור, יד טימ רעקינייו סָאװ דער ,םייח ---

 ...ןָאט טשינ סטוג ןייק

 ץלַא ןיוש זיא רימ --- קיטליגכיילג ךיא גָאז -- ךיא בָאה גרָאז ַא --

 ןיימ ןריזילַאער וצ ןבעגעגנייא טשינ רימ ךיז טָאה'ס יו גנַאל ױזַא ,סנייא

 ,עגדָארג טָאטש-ןריובעג ןיימ ןיא ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייא ךָאנ ןייז וצ עיציבמַא

 .וליפַא ןגרָאמ עשרַאװ ןופ ןייז חלשמ ךימ לָאזמ ןעוו טשינ ךימ טרַא

 ךיז טגָארט "לעטָאה-דנַארג רעװעשרַאװ םעד ןיא טערַאבַאק םעד ןופ

 ןעל'מהרבַא טעברַאפ ךיא .רעטסעקרָאיזַאשזד ַא ןופ קיזומ עקידנשיור יד

 .ןירַא ליומ ןיא ןעמענ סעּפע עקַאט ןוא לסיבַא ןעגנערברַאפ רימ טימ לָאז רע זַא

 טימ טקַאּפעגרעביא זיא לַאז רעטצוּפעגסױא-טנַאגעלע ,רעסיורג רעד

 "םלוע; ןופ ןסינעג עכלעוו טסעג עקידנציז טימ ןוא ךעלרָאּפ עקידנצנַאט

 ,טיײצלָאמ ןקיטכַאנטימ ןקַאמשעג ַא טימ ןוא הקשמ עלעסיב טוג ַא טימ : "הזה

 ןעגנַאלרעד .,ןעמרָאפינוא עטסַאּפעג-סיײװ ןיא עטצוּפעגסיוא ,רענלעק עגנוי

 ,בוט-לכמ ןצַאט ענעדָאלעגנָא ןשיט יד וצ

 יד סָאװ ףױא טקַאנק רעקיזומ 20 םורַא ןופ רעטסעקרָאיזַאשזד רעד

 סָאד רעביא דלַאב טמענ ןימרעט-ליּפש ַא ןקידנערַאפ יז ןעוו .טייטש טלעוו

 ןָאטעגנָא ןענייז ייז .רעקיזומ 10 םורַא ןופ עיצַאניבמָאק-"ַאבמור. ַא ןליּפש

 ,ָאקיסקעמ ןיא יװ ליטס ןבלעז ןפיוא ,ןעמויטסָאק עשינַאּפש עלופרילָאק ןיא

 יעינַאּפש רעדָא ליזַארב

 טעיַארַאװא ַא טריטנעזערּפ ךיוא טרעװ טנוװָא ןכרוד לָאמ עכעלטע

 גלָאפרעד ןסיורג ַא ןבָאה ייז .רעקימָאק ןוא רעצנעט ,רעגניז ןופ *םַארגָארּפ

 "רַאפ וצ ףיוא גונעג ןעקנורטעג טשינ ךָאנ ןבָאה עכלעוו עטלמַאזרַאפ יד ייב

 רעשילױוּפ רעד ןיא רעייז ןעמ ט'רוכיש ללכב ...םורַא הביבס יד ןסעג

 רעװעשרַאװ ענוװַאלג יד ןופ רענייא ףיוא ןעזעג ןיוש בָאה ךיא .טָאטש-טּפױה

 טנַאװ ַא ןָא ןכָארבעגּפָא ןבָאה ןרעציפָא עשילוּפ עקיגנַאר-ךיוה יו ןסַאג

 שַאלּפ ןופ איסהרפב טעקָאילשזעג ןוא רעשעלפיַאקדָאװ ןופ ךעלזלעה יד

 בָאה ךיא .לקע טימ ּפעק יד טײרדעגקעװַא ןבָאה רעייגייברַאפ ...סױרַא

 יייןעזעג טשינ ץעגרע ןיא סנױזַא ךָאנ

 ַא ּפָא ךיז טקידייל סע זיב עלייוו עשּפיה ַא ןטרַאװ ךיא ןוא ל'מהרבַא

 ךיז ןענעק סָאװ עקידנזעװנָא יד ןענייז רעוװ ןייגרעד טשינ ןעק ךיא .לשיט
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 ףרַאד *עוװַאבַאזא ַאזַא ? טערַאבַאק ַאזַא ןיא טנװָא ןַא ןייז וצ חמשמ ןעניגרַאפ

 ,סעטָאלז עשיליוּפ ףיוא וליפַא עבטמ ענייש ַא ןפערטַאב

 ןיא טשינ ךיא קרעמַאב רעדנעל ערעדנַא ןופ רעדָא עקירעמַא ןופ ןטסירוט

 רעייז ןרעה ןוא ןליפ ןזָאל וצ עבט ַא ןבָאה טרפב ןטסירוט רענַאקירעמַא ,לַאז

 "רַאפ ןטנַאטנעזערּפער עקיזָאד יד ,ליימ ַא ףיוא ייז ןעקרעד ךיא .טייקידװעעזנָא

 -נעילוה יד-טָא טרָאפ ןענייז עשז-רעוו ...דובכ קינייװ רעייז עקירעמַא ןפַאש

 ?ןטנעילק עקידנצנַאט ,עקידרעסערפ ,עקידנעקנירט ,עקיד

 עשידנעלסיוא ןענייז ייז ןופ בור סָאד זַא טרעלקעגפיוא רימ טָאה ןעמ

 סעדַאסַאבמַא יד ןופ (ןעמַאד בור סָאד) עטלעטשעגנָא יד רעדָא ,ןטַאמָאלּפיד

 עשיליוּפ יד ךיוא ןעגנערברַאפ טערַאבַאק ןיא ,עשרַאװ ןיא ןטַאלוסנָאק ןוא

 ןיא שיפ ןּפַאכ וצ ןכוז עכלעוו סרעגרָאזרַאפ "ס'להק, ןוא רעקיטילָאּפ-הכולמ

 ,רענייש ַא טימ טייצלָאמ ןקַאמשעג ַא ,הקשמ לזעלג ַא ייב ...רעסַאװ םענטומ

 ,עינשירַאב ַא טימ רעדָא ,ַאטירָאינעס ,לעזַאומדַאמ ,עקנעינַאּפ רעטנַאגעלע

 ןקיבלעז םעד ןיא טכַאנ יד ןקידנערַאפ טפָא רעייז ךיוא ןעק ןעמ ןעמעוו טימ

 ס'הכולמ-טלעוו יד ןגרָאזרַאפ וצ רעגנירג ליפ זיא ,*לעטָאה-דנַארג; ןופ ןינב

 . ..קיטילָאּפ-טלעוו טימ

 טשינ ךיז ןענעק ,ןלַאנָאיסעּפָארּפ ןליפַא ,רעטעברַא עשילױּפ ןסַאמ יד

 רשפא .טערַאבַאק ַא ןיא טנוװָא ןַא ןעגנערברַאפ וצ ןגינעגרַאפ סָאד ןעניגרַאפ

 ,ריב זָאלג ַא רעדָא ,עקדָאװ לזעלג ַא ייב ריטקַארט ַא ןיא

 -ָאלז טרעדנוה ןצכעז זיב ןצרעפ ןופ טנידרַאפ ןלױּפ ןיא רעטעברַא ןַא

 סרוק-הכולמ ןלעיציפָא ןפיוא .(רעמ סעּפע רשפא רעטציא) שדוח ַא סעט

 ןפיוא ;שדוח ַא רַאלָאד רענַאקירעמַא 80 זיב 70 ןופ עמוס ַא סע טפערטַאב

 יו רעמ טשינ סע טפערטַאב ,רַאלָאד םוצ סעטָאלז 100 ןופ קרַאמ ןצרַאװש

 ןלַאנָאיסעּפָארּפ ערעדנַא ןוא רעקיזומ ,ןרָאיטקַא .שדוח ַא רַאלָאד 16 רעדָא 4

 טרעדנוה 22 זיב טנזיוט 2 ןופ תוריכש ןעמוקַאב ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא

 ,שדוח ַא רַאלָאד 22 רעדָא 20 קרַאמ ןצרַאוװש ןפיוא ; שדוח ַא סעטָאלז

 ףיוא רָאנ ןרַאלָאד ןופ סרוק ןפיוא טשינ ןעמ טבעל ןלױּפ ןיא ,תמא

 רעבָא טמוק עשז-סָאװ .סעטָאלז ףיוא טריזַאב עימָאנָאקע רעשילוּפ רעד

 ייוצ א ןגײלקעװַא ןעמ ףרַאד ךיש עכעלטנייוועג רָאּפ ַא רַאפ זַא 1 סױרַא

 ַא ךָאנ זיא'ס 1 תוריכש םישדח עכעלטע -- דגב ַא רַאפ ןוא תוריכש ןכָאװ

 רעבָא .ןטסנידרַאפ יד קילדעװ ךעלגנעגוצ זיא טלעג"-הריד סָאד סָאװ קילג
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 יד ךיז ןענעק דנַאלסיױא ןופ טריטרָאּפמיא ןרעװ עכלעוו ןעלקיטרַא יד וצ

 ,וליפַא ןרירוצ טשינ ןסַאמ

 םעד ןופ לכה-ךס רעשיניצ רעד ןרעױא יד ןיא ךָאנ רימ טגנילק סע

 .+עשרַאװ ןייק עצינזוק ןופ טנייה געוו םעד ףיוא רָאטקודנָאק"ןַאב ןשיליוּפ

 ןיינ ןגיל דימת ןלעוו ןוא ןגיל ,ןגעלעג ןענייז ייז ! עטָאלב ? ןסַאמ יד --

 !דרע רעד ןיא ףיט ןלייא

 ? קיטילָאּפ יד זנוא גיוט סָאװ --- ל'מהרבַא רימ וצ טגָאז --- םייח --

 גנולעטשרָאפ עקיטנייה יד ןרָאװעג ןלעפעג ריד זיא ױזַא יו רעסעב רימ גָאז

 | ? רעטַאעט-הכולמ רעזנוא ןיא *ךעליירפ ךעליימ, ןופ

 ןיוש טָאה'מ -- קיטליגכיילג םיא ךיא רעפטנע -- גנולעטשרָאפ ַא --

 | | ...ןעזעג סנױזַא

 לסיבַא ךימ טָאה "רעטַאעט-הכולמ} לטיט רענעביוהעג רעד זַא ןייז ןעק'ס = -

 רַאפ ןרָאי יד ןיא לייוו .שרעדנַא סעּפע רָאג טרַאװרעד בָאה ךיא .טריפרַאפ

 -הכולמ, לטיט רעד טָאה ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטייד ,דנַאלסור ןיא ,ןברוח םעד

 ןעוועג הכוז טָאה רעטַאעט ַא ןעוו .טײדַאב רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג *רעטַאעט

 -גיק עכעלטנייוועגרעסיוא ןופ ךמס ןפיוא ןעוועג סע זיא ,לטיט ַאזַא ןגירק וצ

 -הכולמ ןופ ּפָארט רעד ףרַאד ,ךיא ליפ ,ןליוּפ ןיא .ןעגנוכיירגרעד עשירעלטס

 "עט סָאד סָאװ ףליה רעלעיצנַאניפ רעד ףיוא רָאנ ןרעװ טלעטשעג רעטַאעט

 רעייז ןליפרעד ןדרעהַאב עשיליוּפ עקיטציא יד .הכולמ רעד ןופ טגירק רעטַא

 טידערק טימ טלעוו ַא םעד רַאפ ייז טמוק'ס .טייקיצרַאהטיירב טימ עבַאגפיוא

 טרילָארטסַאג עפורט יד ואוו םוטעמוא ליומ ןלופ ןטימ סע ןגירק ייז ןוא --

 -רענָא יד ןבָאה ייז .ןלױּפ ןיא רעטַאעט-הכולמ ןשידיא ןופ ןָאפ רעד רעטנוא

 וצ ןוא ןושל ןשידיא םוצ גנואיצַאב ענייפ ַאזַא לייוו ,טנידרַאפ רשכ גנונעק

 ,עסיורג יד וליפַא ןזיוװעגסױרַא טשינ לָאמנײק ןבָאה רעליּפשיש עשידיא

 -עשידיא ןענָאילימ עריא טימ --- עקירעמַא טנכערעגניירַא --- תונידמ עכייר

 .י.טשינ סעּפע ךיז טביולג'ס . ..ןטלַאהנָא סע לָאז יאוולה ,רעגריב

 ןענייז רעטַאעט-הכולמ רעװעשרַאװ ןיא ןעזעג בָאה ךיא עכלעוו ןסעיּפ יד

 ַא ןיא לבמַאסנַא ןצנַאג םעד ןופ טליּפשעג ןרעוו ייז לייוו ,ןגיוצעצ קרַאטש

 -רעביא רעכעלרעניא ןָא ,ָאּפמעט ןָא ,םטיר ןָא ,ןָאט ןקיליײװגנַאל ,ןשינַאכעמ

 םוצ זיב ענעצס רעקיאור ַא ןופ ָאדנעשטשערק םוש ןייק ָאטשינ .גנובעל

 רעדָא ,טדערעג םתס רעדָא סױרַא סע טמוק רַאפרעד .זיורבפיוא ןטסכעה

 ,סעקלַאיל עטעװעילַאמעגנָא יו סיוא ןקוק ןּפיט ןוא ןרעטקַארַאכ יד ,ןגירשעג
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 עניב רעד ףיױא זַא :עירָאעט רעשירָאטַאמַא רעטלַא רעד טימ טקעמש סע

 ןרַאפ לופסקורדנייא ןענייז סעיצַארָאקעד עיינ יד ...ןלעטשרַאפ ךיז ןעמ ףרַאד

 רעוװיטַארָאקעד רעקימורַא רעד טימ קיניוו ךיז טצונַאב ישזער יד רעבָא ,גיוא

 טָאה סָאװ ךַאזייב ַא ןעוועג טלָאװ עקימורַא סָאד יו טקנוּפ ,גנובעגמוא

 סָאװ דליב ןלָאמעג-ןייש ַא יו זיא'ס .ןָאט וצ סָאװ:קינייו עיצקַא רעד טימ

 -ָאקעד עסיוועג וצ טסַאּפעגוצ זיא גנוטכיײלַאב יד .טנַאװ רעד ףיוא ךיז טגנעה

 ףיוא טָאה'ס .לקנוט רעד ןיא בור סָאד טליּפש רעבָא לבמַאסנַא רעד ,סעיצַאר

 ףרַאד ןעמ סָאװ ץלַא טימ לרעטַאעט ַא זיא'ס זַא קורדנייא םעד טכַאמעג רימ

 ןעװַארּפס וצ ךיז ףיוא רעבָא ,טנַאה רעטיירב רעד טימ ןוא גנולעטשרָאפ ַא וצ

 ,ישזער ןוא רעליּפשיוש ,ןסעיּפ :סיוא רָאנ ןלעפ ןעמעלַא םעד טימ

 :ןופ טייקיטליגכיילג ַא ךיז טליפ טַארַאּפַא-רעטַאעט ןצנַאג םעד ןיא

 ,ןפױלטנַא טשינ טעװ רעטַאעט סָאד ,ןגרָאמ ךיא םוק -- טנייה טשינ ךיא םוק

 סָאװ רעטיצ-רעטַאעט רעד טלעפ סע .טגרָאזרַאפ ךָאד ןעמ זיא הסנרּפ טימ

 טלָאװ ןבעל עצנַאג סָאד יו טקנוּפ ,גנוריפפיוא ןַא ייב ןליפ ןשטנעמ-רעטַאעט

 ,גנוריפפיוא יד ןייא טשינ ךיז טיג רעמָאט זַא ,לָאשגָאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג

 ןלעטשנדירפוצ רָאנ ןעמ ףרַאד ןלױּפ ןיא .רעטנוא טלעוו יד טייג ,םולשו"סח

 -לעזעג-רוטלוק ןשידיא ןופ רעייטשרָאפ יד ןוא םוירעטסינימ-רוטלוק םעד

 גנַאל יו רעבָא ? ןענע'גרה'רעד וצ ךיז טניול עשזי-סָאװ ,דנַאברַאפ ןכעלטּפַאש

 עלערימ, עקיבלעז יד ןעז עשרַאװ ןיא ןדיא טנזיױט עכעלטע עבלעז יד ןענעק

 ןשידיא ןיא טשינ ןיוש ןעמוק ייז ?*קַאלמַאמ רָאסעּפָארּפש רעדָא ,"תרפא

 -ירעּפסקע עלַא יד .שידיא יו רעסעב ךָאנ שיליוּפ ןעייטשרַאפ ייז ,רעטַאעט

 קיצנַאװצ יד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןענייז עכלעוו ,ןסעיּפ-ןטנעמ

 -יוּפ רעד רַאפ טקנוּפדנַאטש-שזיטסערּפ ןופ קיטכיוו ןעוועג רשפא ןענייז ,רָאי

 -עדנַאגַאּפָארּפ ןופ רַאוטרעּפער רעד יצ ,דנַאלסױא רַאפ ןוא הכולמ רעשיל

 ןעוטפיוא עלַארטַאעט רעדָא עלערוטלוק עקיד'תושממ ןגָארטעגוצ טָאה ןסעיּפ

 ...קפס רעסיורג ַא זיא סָאד -- ןלױּפ ןיא ןדיא ענעבילברַאפ יד רַאפ

 ןיב -- "ךעליירפ ךעליימ, ןופ גנולעטשרָאפ עקיטנייה יד ךייש סָאװ

 ,עשירָאטַאמַא יד ןָא ךימ סע טנַאמרעד --- ןעל'מהרבַא טימ קיצרַאהנּפָא ךיא

 ןיא טליּפשעג ןבָאה רימ סָאװ ןעגנולעטשרָאפ עלענָאיסעּפָארּפ-בלַאה רעדָא

 יד רעדָא ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעשב רעטַאעט-טָאטש רענדָארג

 ענוװָאק ןיא רָאי ריפ יד ךרוד טליּפשעג בָאה ךיא עכלעוו ןעגנולעטשרָאפ
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 עכעלטנייוועג ןעוועג ןענייז סָאד .עטיל ןופ םיבושי עשידיא ערעדנַא יד ןוא

 -טיט ןָא ןוא סעיזנעטערּפ זיא טשינ עכלעוו ןָא ,ןעגנוריפפיוא עלעיצניווָארּפ

 ...רעטַאעט-הכולמ רעדָא ,רעטַאעט-טסנוק ןופ ןעל

 ףיוא ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ןעגנוריפפיוא ענעדיײשַאב עקיטלָאמעד יד

 ,עציטש רעקיטייז םוש ןייק ןָא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ָאװינ םענייפ ץנַאג ַא

 -ץּפָאָאק טליּפשעג טָאה'מ .אפוג ןרָאיטקַא עמערָא יד ןופ ןובשח ןפיוא רָאנ

 -גורַא זיא רעטַאעט קידנעטשנָא ןוא ךעלרע ןליּפש ןופ תואצוה יד ןוא וויטַאר

 "הלח; יד טָאה ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא .סעקרַאמ ס'רָאיטקַא םעד ןופ רעט

 רעבָא טָאה'מ ..."איצומה; ףיוא רעליּפשיש םעד רַאפ טעייטסעג טשינ

 רעטַאעט ןשידיא ןיא טפנוקוצ ַא ןכיירגרעד וצ גנונעפָאה רעד טימ טבעלעג

 עשידיא יד טרַאװרעד טפנוקוצ ַא רַאפ סָאװ .טלעװ רערָאג רעד רעביא

 ?ןלױּפ ןקיטציא םעד ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא ןרָאיטקַא

 -הכולמ ןשידיא; ןשילױּפ ןופ עשירעלטסניק-טכע סָאד ךייש סָאװ

 סָאמ עסיורג ַא ךיז טליפ םעד ןיא ,טייקיטעט רָאי 20 עצנַאג ךָאנ ,*רעטַאעט

 ,טייקילעטשרעטניה

 רעד ךָאנ דלַאב ןופ טייצ רעד ןָא ךיוא בגַא רימ טנָאמרעד סע

 -ידש יד ןיא ,ןדיא-הטילּפה-תיראש יד טימ טבעלעג בָאה ךיא ןעוו המחלמ

 ערעדנוזַאב ןענייז סָאד) עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ ןרעגַאל-*יּפ

 ןַא ןענופעג ךיז טָאה ןטרָאד ,(ןעלטיּפַאק עקידרעטעּפש ןיא ןעגנובעלרעביא

 ןבָאה עכלעוו ןדיא עזָאלמיײה טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה ייווצ ןופ םלוע

 תושדח םינּפ ַא ןעז וצ .דיל שידיא ַא ךָאנ ,טרָאװ שידיא ַא ךָאנ טרַאגעג

 -רעטַאעט ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא ןטרָאד ןענייז סע .ןרק ַא ןעוועג ךיוא זיא

 ןבָאה ייז .רעליּפשױש עשידיא עלענָאיסעּפָארּפ ןוא ןרָאטַאמַא ןופ סעּפורג

 ןקיבלעז םעד טימ ןעמענ ערעדנַא רעדָא ,(געוו ןפיוא) "ךרדב; ןפורעג ךיז

 רַארָאנָאה ןעמוקַאב ןוא רעטַאעט טליּפשעג טָאה'מ .טייקילייווטייצ ןופ טיידנָא

 זַא ןטפול רעד ןיא טליפעג רעבָא ךיז טָאה'ס ..*טניָאשזד, ןופ זייּפש לקעּפ ַא

 ,טפנוקוצ רערעקיטכיל ַא וצ ןוא ןגרָאמ ןרעסעב ַא וצ קעּפעג ןפיוא טציז ןעמ

 ץלַא רימ ךיז טכוד סע .ליפעג ןקיבלעז םעד טציא ךיא בָאה ןליוּפ ןיא

 "ךיוה רעד וליפַא ...סענַאדָאמעשט יד ףיוא ןציז ןדיא ענעבילברַאפ יד זַא

 "רעד יד טשינ טפַאש *רעטַאעט-הכולמ רעשידיא; ןעמָאנ רעקידנעגנילק

 ,ךיז ןעניפעג סע עכלעוו ןיא םיבושי עשיליוּפ יד ןיא טיײקליבַאטס עטעטרַאװ

 ןדיא טנזיוט 30 םורַא ,ןעמ טגָאז
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 טָאה ,"ַאקסנימַאק ַאדיא; :עמריפ רעטעוועדנופעגנייא רעד קנַאד ַא רָאנ

 עריא ףיוא ךיז טלַאה רוטקורטס עצנַאג יד .םויק ַא רעטַאעט סָאד לייוורעד

 דוסי רעצנַאג רעד ,שזַאטס ריא ףיוא ןוא עיצַאטוּפער ריא ףיוא ,סעצײלּפ

 ןָא .ריא טימ ןוא ריא רַאפ ,ריא ףיוא רָאנ טיובעג זיא רעטַאעט םעד ןופ

 ןליפַא שדוח ןייק ןטלַאה טשינ רעטַאעט סָאד ךיז טעװ ַאקסנימַאק ַאדיא

 ןיא ןעגנוריפפיוא עלעיצניוװָארּפ עקיטציא יד ןכיילגרַאפ ךיז ןענעק יו

 ןעגנולעטשרָאפ עשירעלטסניק יד טימ *רעטַאעט-הכולמ; רעװעשרַאװ םעד

 םעד ןופ רעלטסניק עטשטנעבעג-טָאג יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא

 "וינ ןיא ךָאנ טסעומש רעוו ? עשרַאוװ רעקילָאמַא רעד ןיא רעטַאעט ןשידיא

 ןכיילגוצ ןעמ ןעק ױזַא יו ?סרעטַאעט עשידיא 14 ענעזעוועג יד טימ קרָאי

 ןעגנוריפפיוא עקילָאמַא יד טימ ,עשרַאװ ןיא ןליּפש-רעטַאעט עקיטציא סָאד

 רענַאקירעמַא יד רעביא קידנרעדנַאװ ןעמונעג לײטנָא בָאה ךיא עכלעוו ןיא

 רעד ןופ רעלטסניק עכעלסעגרַאטמוא יד טימ ,טעטשיץניװָארּפ רעדַאנַאק ןוא

 ? שזַאטס-טלעוו ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה עכלעוו עניב רעשידיא

 טכַארבעג טָאה'מ .ןריטסיזקע וצ ידכ ןפמעק טזומעג ןַאד טָאה'מ ,תמא

 ןגערב יד טכיירגרעד טָאה'מ זיב טעשטומעגנָא גונעג ךיז טָאה'מ ,תונברק

 עשידיא סָאד ואו רעדנעל ערעדנַא רעדָא ,"דנַאל םענעדלָאג; םעד ןופ

 -לעזעג ןוא ןלערוטלוק םעד ןיא טרָא ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ טָאה רעטַאעט

 טימ ןעמונעגפיוא טשינ ןטנַאלַאט עגנוי טָאה'מ ,תמא .ןבעל ןכעלטפַאש

 וצ טזָאלעגוצ ףיוא קיניי ןעוועג זיא ןײלַא טייקכעלטנגוי ,סמערָא ענעּפָא

 םעד ייב טפנוקוצ ַא ףיוא גנונעפָאה יד רעבָא .עניב רעשידיא רעד וצ ןרעוו

 -מַא ,גננבערטש טימ ןטפול רעד ןיא שממ ןגָארטעג טָאה רעטַאעט ןשידיא

 ,רעלטסניק ןרַאפ רעקיטכיוו ךס ַא ןעוועג זיא סָאד .ךיז ןיא ןביולג ןוא עיציב

 ַא ןופ טקעדעג ןרעוו סָאװ תואצוה-רעטַאעט ערעדנַא יד ןוא תוריכש יד יו

 םעד רַאפ ןוא רעליּפשיוש ןשידיא ןרַאפ עיטנַארַאג עטסעב יד ..."הכולמ,

 "ערעטניארַאפ סָאד ץלַא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא רעטַאעט ןשידיא ןופ םויק

 ךיילג ןגָארקעג ךיא בָאה גנורַאפרעד יד .םוטעמוא םוקילבוּפ עשידיא עטריס

 ךיז ןוא טָאטש-ןריובעג ןיימ ,םייה עביל ןיימ טזָאלרַאפ בָאה ךיא יו םעד ךָאנ

 ...ךיז ןָאמרעד ךיא .רעטַאעט שידיא טימ טלעװ רעד םורַא טזָאלעג



 29 לטיּפַאק

 קרָאירינ ןייק ענווָאק ןופ

 טימ קיטַאלטַא ןרעביא עזייר רעקידמערוטש א ךָא

 טּפעלשרעד ךעלדנע ךיז ךיא בָאה *םַאדרעטָארא ףיש רעד

 ןדנעטשמוא עלַאמרָאנ רעטנוא ,ןפַאה רעקרָאיײוינ םעד וצ

 רעבָא ךיא ;געט 10 זיב 9 ןופ טרעיודעג עזייר ןיימ טלָאװ

 עקיד'לזמ יד זַא ןייז לָאז .123 עצנַאג טּפעלשעג ךיז בָאה

 סָאװ "םינּפתלבקע םעד וצ טליּפשעגוצ ױזַא רימ טָאה 13 רעפיצ

 טקַאפ ַא זיאס !עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב טרַאװרעד ךימ טָאה

 סעילַאװכ יד טימ טפמעקעג טָאה ףיש יד סָאװ גָאט רעטנציירד רעד זַא

 בילוצ .ןבעל ןיימ ןופ גנַאג ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה םי ןופ

 רעד ףיא ןענַאטשעג טפנוקוצ ןיימ זיא גנוקיטעּפשרַאפ גָאט םענייא םעד

 ונבישה, : ןכַאמ ןסייה רימ לָאז'מ זַא ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ,לָאשגָאװ

 !*דַאזַאנ

 -סיזקע ,עיצַארגימיא טימ תוכייש ןיא ,ןצעזעג-עטָאװק רענַאקירעמַא יד

 -גימיא יד ןבָאה שדוק-ילכ ןוא רעלטסניק רַאפ ,1921 רָאי ןופ ןיוש ןריט

 טימ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ טיוויידיפַא ןַא .ןעמַאנסיױא טכַאמעג ןצעזעג-עיצַאר

 -עג רעד טסַאל וצ ןלַאפ טשינ טעװ רעטריגעליװירּפ רעד זַא עיטנַארַאג ַא

 רעסיוא עזיוו ַא ןגירק וצ טכעלגעמרעד ןלַאפ עטסרעמ יד ןיא טָאה ,טפַאשלעז

 ןביילברַאפ טגעמעג ןיוש ןבָאה סעירָאגעטַאק עטנָאמרעד יד ,עטָאװק רעד

 | ,דנַאל ןיא םיבשות סלַא

 ןיא ןעמוקעגנָא זיא ףיש ןיימ סָאװ גָאט םעד ןיא טקנוּפ ,1924 רָאי ןיא

 ץעזעג"עטָאװק רעגנערטש רעיינ ַא טפַארק ןיא ןײרַא זיא ,טרָאּפ רעקרָאיײזינ

 | !לזמ ןיימ .טריגעליױוירּפ טשינ םענייק ןיוש טָאה סָאװ

 םעד רעבירַא ןענַאּפש עכלעוו ,ןצַאלַאּפ עקידנעמיווש עקיטנייה יד ןופ

 .טסואוועג טשינ טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה ,תעל-תעמ 472 ַא ןיא קיטנַאלטַא

 ,ט'מולח'עג טשינ ןיילַא גרעבנדניל ךָאנ רשפא טָאה םי םעד רעביא ןעילפ ןופ

 ןעוועג זיא טריטסיזקע רימ רַאפ טלָאמעד זיב טָאה סָאװ םי רעטסערג רעד
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 ןיא ןליפַא ,ענוװָאק ןיא ,ענדָארג ןיא *ןַאמעינ; ןפיוא ,"ןַאמעינ; רעד --

 ןרעװ ןשטנעמ ױזַא יוװ .ןדָאכַארַאּפ יד ףיוא טלפישעג ךיז ןעמ טָאה ,לעמעמ

 ןופ -- ןפיש-רישזַאסַאּפ עסיורג יד ףיוא עקירעמַא ןייק טריטרָאּפסנַארט

 ןופ םעזוב ןפיואק עמעָאּפ ס'דלעפנעזָאר סירָאמ ןיא טנעיילעג ךיא בָאה םעד

 ןַארקע ןפיוא ָאניק ןיא ןעזעג רעדָא ,"םי

 טלזָאמעג ןוא טקָאּפעג גונעג טָאה עטיל ןיא רעליּפשיוש רעשידיא ַא

 טימ ןרָאפוצמורַא ףיוא תואצוה טימ ןגרָאזרַאפ טנעקעג ךיז טָאה רע זיב

 ,עטיל ןופ םיבושי עשידיא עקיצרַאה רעבָא עניילק יד רעביא ןגָאװ ןוא דרעפ

 ,לָאּפמַאירַאמ ,ײדזַאל ,יקשַאװ ,עטילַא ,גרוברוי ,וָאטסוגַאי ,עװָאנַאי : יו

 ,ןַאיצוא ,עווָאלעבשזרעװ ,טשקינַא ,ןיסַאר ,ןַאיּפמוּפ ,יטַאיסוד ,םלעק ,טיזליט

 ,שזעװעינָאּפ ,לװַאש ,ליוודוקש ,טָאטשיײנ ,זלעט ,ןַאיגנולּפ ,דשזרָאג ,ןַאדיײק

 טסעומש רעוו טנייה --- רימָאקליװ ,יקשיקַאר ,יקשיּפוק ,יקשישַאליװ ,גירווַאט

 רימ .הריבה-ריע יד ,ענווָאק ןייק ךיז ןגָאלשרעד וצ ףיוא תואצוה ןופ ןיוש

 טָאהעג ביל ןבָאה ןדיא עשיווטיל ערעייט יד סָאװ ךעלקילג ןעוועג ןענייז

 ךיז רימ ןבָאה ,שפנו-בלב ןרָאיטקַא עשידיא יד ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד

 -רעד וצ ףיוא גונעג טימ זנוא ןגרָאזרַאפ םיבושי יד סָאװ םעד טימ טנגונַאב

 / בעל םייב ךיז ןטלַאה

 יד ןבָאה ,ףיש-ּפעלש ַא טימ וליפַא ,ללכב עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןופ

 -ַאטנַאפ ךיא בָאה ,יוא ,ןריזַאטנַאפ רָאנ טנעקעג עטיל ןיא ןרָאיטקַא עשידיא

 עק'חסּפ ,עּפורט רעזנוא ןופ רעליּפשיוש יד ןעוועג אנקמ ךיא ןיב ,יוא ! טריז

 ןייק טעװעבערטעגסױרַא ייז טָאה'מ ןעוו ,ףרָאדנעװ ןבואר ןוא ןייטשרוב

 -ַאב טימ ןוא ןטנװָא-ןרע; טימ טעװַארּפעגסױרַא ייז ןבָאה רימ .עקירעמַא

 .עֶנווָאק ןיא םירבח ענעבילברַאפ יד ןופ קנעדנָא ןקיבײא םוצ תונתמ ענעדייש

 ךיא ןעמעוו ,(םיא ךיא ףור עק'בואר) ףרָאדנעװ ןבואר רעליּפשיוש רעד

 וצ גנואיצַאב רעשי'רבח ןוא רעכעלטניירפ ןייז רַאפ םויה-דע רַאבקנַאד ןיב
 טימ ןעמונעגטימ טָאה ,עטיל ןיא טיונ ןוא טייקטנלע ןיימ ןופ ןטייצ יד ןיא רימ
 רעטסעווש ןיימ וצ לווירב ַא ךיוא ,תוכרב עניימ רעסיוא ,עקירעמַא ןייק ךיז
 ךיז טָאה לווירב ןיימ .ןילקורב ןיא שטיװָאמַארבַא אנח ןוא (עקשַאירַאמ) ירעמ
 | : טנעיילעג

 ,רעגָאװש רערעייט ןוא רעטסעווש ערעייט ןיימ

 רעד ןיא םורַא ךיז רעגלַאװ ךיא .עקירעמַא ןייק רעבירַא ךימ טמענ
 טשינ וליּפַא בָאה ךיא .ןילַא ,טנלע ןיב ךיא .רָאי ריפ דלַאב ןיוש עטיל
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 טשינ רעמ ךיא רָאט ענדָארג ןייק עמַאמ-עטַאט וצ .טרָאּפסַאּפ ןטכער ןייק

 ךיא סָאװרַאפ ץרַאה זייב ַא רימ ףיוא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ,קירוצ ןעמוק

 ךיא לָאז עשז"ןיהואוו ...המכסה רעייז ןָא רעטילימ רעייז טזָאלרַאפ בָאה

 רענלָאּפ ַא ןיוש ןיב ךיא !עקירעמַא ןייק רעבירַא ךימ עשז-טמענ 1 ןייג

 רעשידיא רעטקיניײארַאפ, רעד ןיא ןלָאר עקיטכיוו ליּפש ךיא .רָאיטקַא

 :יװ רעליּפשיױוש עטסואװַאב עכלעזַא טימ ,ענווָאק ןיא *עּפורט-טסנוק

 ןבואר ,וָאליַאכימ .ד ,ידרע ַאיפָאס ,ץעײנַאּפמָאק ַאנינינ ,ווָאלָאקָאס דינָאעל

 טסירק ַא) עצנייה רַאמעדַאלװ ,ןַאמלַאס ַאזיל ,רעקעּפ רָאטקיװ ,ףרָאדנעװ

 ַארַאלק ,ןַאמטיײרטש ַאנעלעה ןוא ףלָאדַא ,(רעטַאעט שידיא טליּפש סָאװ

 ,םיובנגייווצ סקַאמ ,ןָאזלעטייפ גניווריוא ,שטיווערוג ,ל .מ ,רעלימ-רעקעּפ

 ןוא ,גרעבנעכייר .נ ,םולבטָאר לארשי ,(ןַאמסדנַאל רענדָארג ַא) ןיבַאר

 ,גרעבנעכייר .נ ,םולבטָאר לארשי ,(ןַאמסדנַאל רענדָארג ַא) ןיבַאר לדנעמ

 ,ברקמ ךימ ןענייז עכלעוו םירבח עביל ערעדנַא ןוא

 סעיפַארגָאטָאפ יד ףרָאדנעװ טניירפ ןביל ןיימ טימ ךייא קיש ךיא

 טציא זיב ןיוש בָאה ךיא .טלייטעגוצ ןיוש רימ ןרעוו סָאװ ןלָאר יד ןופ

 "יול ;"ןעהָאק ר"דפ עסעיּפ ס'ױדרָאנ סקַאמ ןיא ,ןעהָאק רייד :טליּפשעג

 עטסוּפ, יד ןוא "רעדלעפ ענירג; ס'נייבשריה ץרּפ ןיא ,קיציא ןוא קחצי

 רעזנוא ןופ געט ידק ס'װעיײרדנַא ןיא ,ַאילָאק ליּפש ךיא ;"עמשטערק

 ןיוש בָאה ךיא ;"שטנעמ רעדליוו רעד; ס'נידרָאג בקעי ןיא ,ךמל ; *ןבעל

 ס'נדַאפדלָאג ןיא ,םולשבַא ןופ עלָאר יד טליּפשעג ןוא ןעגנוזעג ךיוא

 טגָאז ,רָאנעט ףיוא ןטיבעג ןיוש ךיז טָאה עמיטשי-טלַא ןיימ ,"תימלוש.

 -- ןעלקיװטנַא רעמ ךָאנ סע ךיז טעװ ןרעװ רעטלע לעװ ךיא זַא ,ןעמ

 ,לעּפוטס רעה רעקיזומ רענליוו רעד ,טנעגיריד רעזנוא טרעכיזרַאּפ רימ טָאה

 רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ סעיזנעצער ךייא קיש ךיא

 ןוא ןייטשניבור ןבואר רָאטקַאדער םעד ןופ *עמיטש עשידיא, רענווָאק

 עקירעמַא ןיא לעװ ךיא .טסַאל וצ ןלַאפ טשינ ךייא לעװ ךיא .ינודקומ ר"ד

 ףרָאדנעװ רבח ןיימ ןיוש ךייא טעוו עקירעביא סָאד ,ןײטשַאב לטעטש ןיימ

 רעכיג סָאװ ,ךייא טעב ךיא ,סױרַא רימ טקיש .םיטרּפ עלַא טימ ןלייצרעד

 ,רעגָאװש ןוא רעדורב רעייא ,ךייא שוק ךיא ,עטרַאק-ספיש ַא טימ ןריּפַאּפ

 ם יי ח
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 ,"ןכַאפ ָאּפ; רעירָאפ ַא ,אנח רעגָאװש ןיימ ןוא ירעמ רעטסעווש ןיימ

 "רַא 74 שטנערב רענדָארג ןופ רעדילגטימ עדייב ןוא ןַאמ-ןָאינוי רעטוג ַא

 -"קירילק םעד ןבעל ,ןילקורב ,גרובסמַאיליװ ןיא טניואוועג ןבָאה ,גניר-רעטעב

 ןיימ יװ לענש ױזַא .ןעיליל רָאדיזיא ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא) רעטַאעט

 ,ןפרָאדנעװ ןופ סורג ןקידעבעל ןטימ לווירב ןיימ ןעמוקַאב טָאה רעטסעווש

 ןפָאלעג ןוא הנכש ַא טימ רעדניק עניילק עריא טזָאלעגרעביא דלַאב יז טָאה

 ךיילג ךימ ןלָאז ייז ,ןרָאיטקַא יד ,רעשזדענעמ םעד ןטעב רעטַאעט-"קיריל, םוצ

 "רַאפ ןוא סעיפַארגָאטָאפ עניימ ןזיוועג ךיוא טָאה יז .עקירעמַא ןייק ןעגנערב

 זַא ןגָאז עלַא לייוו ,ןרעװ טקילגַאב רימ טימ טעוװ רעטַאעט סָאד זַא טרעכיז

 ןוא ,ָאניטנעלַאװ ףלָאדור יו טַארוקַא סיוא ךיא עז סעיפַארגָאטָאפ יד טול

 ,..םיא ןופ רעגניא ךס ַא ךָאנ

 טלָאמעד ךיז טָאה סע ױזַא יו טסואוועג טשינ ךעבענ טָאה רעטסעוװש ןיימ

 ןױש טָאה רעשזדענעמ ַא זַא ,ןרָאי ענעי ןיא .רעטַאעט ןשידיא ןיא טריפעג

 -ַאב רָאיטקַא רעד טָאה ,עּפָארײא ןופ רעליּפשיוש ַא טכַארבעגרעבירַא ָאי

 רעדָא ,ָאקסעלַאכימ ַא ,גרובנעדלָאג ַא ,וועדעבעל רעקיטרַאפ ַא ןייז טפרַאד

 טכַארבעגרעבירַא טָאה'מ ."רענליווע יד ,"המיבה, יד יװ עּפורט עצנַאג ַא

 ףיוא ןעוועג םש"הנוק ךיז ןבָאה סָאװ סעּפורט ,שזַאטס טימ רעליּפשיױש רָאנ

 "רעד ךיוא ןיוש טָאה גלָאפרעד רעייז ןופ גנַאלקּפָא רעד ןוא םי טייז רענעי

 ,קרָאי-וינ ןיא ןזיירק-רעטַאעט יד טכיירג

 ןייק טכַארבעגרעבירַא טינ ןעמ טָאה רעליּפשיוש עטנַאקַאבמוא ,עגנוי

 םענעדלָאג; םוצ טּפעלשרעד ןיײלַא ךיז ןבָאה עכלעוו עקינעי יד .עקירעמַא

 עינוי-ןרָאיטקַא יד זיב "םונהיג ירודמ העבש/ ןייגכרוד טזומעג ןבָאה *דנַאל

 -ַאקירעמַא רעד ףיוא ואוו-ץעגרע *בַאשזד, ַא ןעמענוצנָא טביולרעד ייז טָאה

 .ץניוװָארּפ רעדַאנַאק רעדָא ,רענ

 לכ-םדוק ןעמ טָאה עינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא דילגטימ ַא ןרעו וצ ףיוא

 רעד ידכ ןרָאװעג ןבעגעג טינ זיא ןעמַאזקע רעד .*עבָארּפ, ןכַאמ טפרַאדַאב

 -עגניײרַא יואר זיא רע זַא טנַאלַאט ןייז טימ ךיז ןזייוַאב ןענעק לָאז רָאיטקַא

 סָאד זיא ןטסרעממַא .החּפשמ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונ

 -טנפע רעד ןופ ןרָאװעג טריקיטירק קרַאטש זיא סָאװ סרַאפ ַא זיולב ןעוועג

 רעליּפשיױש עטריטנַאלַאט עגנוי .עסערּפ רעשידיא רעד ןופ ןוא גנוניימ רעכעל

 ןגירק וצ ןעוועג הכוז ןבָאה ייז זיב ןרָאװעג טלַא ןוא יורג רעירפ ןענייז

 ליפ רעייז .עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ עלעטרַאק-דילגטימ סָאד
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 ןשידיא םעד עגונב טייצ רענעי ןופ טלייצרעד ןרעוו ןדָאזיּפע עשימָאק-יגַארט

 ,ךיוא טציא ךָאנ ןעמ טּכַאל ןובשח ס'װָאנָאמיס רָאיטקַא םעד ןןופ .רעטַאעט

 עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,רָאיטקַא רעטלַא ןַא ,ווָאנָאמיס השמ

 -רעדנביוא יד ייב .רעדילגטימ עיינ עינוי רעד ןיא ןעמעננײרַא ןופ רענגעק

 יד ,ייז -- (ןייג) *!וָאנ; ַא טימ טמיטשעג דימת רע טָאה *ןבָארּפ; עטנָאמ

 זַא ."בַאשזד, ןיימ ןעמענוצ ןלעװ -- טריטיגַא רע טָאה -- עגנוי יד ,עיינ

 | :טגערפעג םיא טָאה'מ

 ,רָאיטקַא ןרעטלע ןַא ןעמעננירַא ןגעק טסיב וד זַא אלימ ,וװָאנָאמיס --- |

 טסָאה :לכש ןפיוא ךָאנ סע ךיז טגייל ,טסילָאר-רענעמ ןגנוי ַא וליפַא רעדָא

 רעד ןיא ןעמענניײרַא טינ וטזָאלרעד רעבָא סָאװרַאפ ,בַאשזד ןייד רַאפ ארומ

 ?עלענָאדַאמירּפ ַא ,עלעקטערבוס ַא ?עלעדיימ גנוי ַא עינוי

 :ןובשח ןשירעדיינש ןייז טכַאמעג ווָאנָאמיס טָאה טלָאמעד

 ןזיוה רָאּפ ַא ןָאטנָא טעוו עלענָאדַאמירּפ יד רעדָא עלעקטערבוס יד --

 "ביל םעד ןליּפש טעװ רעקימָאק-ףוב רעד ; רעקימָאק-ףוב םעד ןליּפש .ןוא

 ןביילב ,ווָאנָאמיס ,ךיא לעװ ; ןטַאט םעד ןליּפש טעוו רעבָאהביל רעד ; רעבָאה

 ןפיוא ללכב ןעמ רָאט עסירטקַא רעדָא ,רָאיטקַא ןרעטלע ןַא .בַאשזד ַא ןָא

 טימ ךיז טליּפש ריא -- .טציהעג ךיז רע טָאה --- !ןוָאלּפױרַא טינ לעווש

 ; עמַאמ ַא ןכַאמ ייז ןלעוװ עלָאר ס'נטַאט םעד ןופ ? סרעשזדענעמ עקיטנייה יד

 ןופ ;רעבָאהביל ַא -- רעקימָאק-ףוב םעד ןופ ;עבָאב ַא --- ןדייז םעד ןופ

 ַא ןָא רעדיו ןיוש טביילב וװוָאנָאמיס ןוא -- ןטַאט ַא -- רעבָאהביל םעד

 ליפוצ ךיוא ױזַא ןיוש ןבָאה רימ !עינוי ַא רימ ןפרַאד םעד ףיוא .בַאשזד

 ןגעלָאק !"ןטקעטָארּפ; ךיז ףרַאד'מ -- טכָאקעג ךיז רע טָאה -- !"סרעבמעמ;

 : (ןיינ) "*!וַאנ/ ַא טימ טמיטש -- טייל-עיגוי

 טלייטעגוצ טפנוקוצ רעד ןיא טעװ רימ זַא טלָאמעד רימ טגָאז ןעמ ןעוו

 -ןרָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערפ סלַא ןרעוו וצ טלייורעד דובכ רעד ןרעוו

 טדער ןעמ זַא טקנעדעג ךיא .טלָאװ ,וצרעד ןענימרעט עכעלטע ףיוא .ןוא ןָאינוי

 ,םענירג ַא ןופ קזוח טכַאמ ןעמ זַא רעדָא ,ןעניז ןופ

 םייב קיטילָאּפ-ןסילוק-רעטניה רעד ןופ טסואוועג טינ טָאה רעטסעווש ןיימ |

 -קיריל ןופ רעשזדענעמ רעד ,ןעיליל רָאדיזיא רעטסימ .,רעטַאעט ןשידיא

 בָאה ךיא שטָאכ ,טּפַאכעגסױא טשינ ךימ טָאה ,גרובסמַאיליו ןיא רעטַאעט

 "עג ןבָאה עפורט רעד ןופ ןרָאיטקַא יד .ָאניטנעלַאװ ףלָאדור יו ןעזעגסיוא

 .ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא סע ךיז ןלָאז ךיא ןוא יז .זַא ,רעטסעווש ןיימ ט'הצע
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 ריא ייז ןבָאה ,גונעגרעביא "סרעטקע; ןַארַאפ ןיוש ןענייז עקירעמַא ןיא

 זַא ןבירשעג סע טייטש ואוו :טנכערַאב רעטסעווש ןיימ ךיז טָאה .טרעכיזרַאפ

 ןדיא ענייפ ץנַאג עקירעמַא ןיא ןבעל סע ? "רעטקע? ןַא ןייז אקווד זומ ךיא

 לארשי לכ טימ ןייז טעוו'ס סָאװ זיא .רעטַאעט ןָא ןבעל םענייפ ַא ןכַאמ סָאװ

 !ןע'מייח 'ר טימ ןייז טעוו

 טגָאזעגנָא ענווָאק ןיא *סַאיַאה; רעד רימ טָאה ןגרָאמירפ םענייש .ַא ןיא

 ַא ףיוא רַאלָאד טרעדנוה ייווצ רימ רַאפ ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא הרושב יד

 לָאז טלעג סָאד זַא יאנתב רעבָא ,טיװיײדיפַא ןַא טימ סַאלק עטייווצ עטרַאק-ספיש

 עטרַאק-ספיש ַא ףיוא זיולב רָאנ ,טנַאה רעד ףיוא ןבעגסױרַא טינ רימ ןעמ

 טשינ רימ ןעמ לָאז ,טינ ךיא רָאפ רעבָא רעמָאט .תואצוה ערענעלק ףיוא ןוא

 .ןשָארג ַא ןבעג

 רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןיימ ףיוא לביארַאפ ןייק טַאהעג טינ בָאה ךיא =

 סָאד ןקיש םייב טלעטשעג ןבָאה ייז סָאװ ןעגנוגנידַאב עלעיצעּפס יד רַאפ

 ייז ןבָאה עטרַאק-ספיש ןייא .עטירבעגּפָא ןעוועג ןיוש ןענייז ייז לייוו ,טלעג

 םעד רַאפ טלָאצַאב ןבָאה ייז .קירוצ רָאי ייווצ טימ ךָאנ ,טקישעג ןיוש רימ

 ָארויב"עזייר רעד ןופ טנעגַא רעד .ןרָאפעג טינ ןיב ךיא רָאנ ,קרָאי-וינ ןיא

 ןיב ךיא זַא .טלעג עטלָאצעגניײא סָאד ןבעגקירוצ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה

 גנורעלקרעד ןיימ ? דלוש ןייז סע זיא -- ט'הנעט'עג רע טָאה --- ןרָאפעג טינ

 ןייש-טרובעג ןייק טַאהעג טינ בָאה ךיא לייוו ןרָאפ טנעקעג טינ בָאה ךיא זַא

 ענייש ַא ןריולרַאפ ןבָאה ייז ןוא ןפלָאהעג טינ טָאה טרָאּפסַאּפ ןייק טינ ןוא

 ,טגיוטעג טינ טשרע סע טָאה ?ַאה ,טוג ןיוש ךָאד זיא .רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ

 רענַאקירעמַא רעד סָאװ תורצ יד ןופ טרעהעגנָא ךיז ךיא בָאה ענווָאק ןיא

 טלעטש ןעמ סָאװ "תוישקיץָאלק; יד ;ןטנַארגימע עשידיא יד ןָא טוט לוסנָאק

 טנופ ַא טגעוו לפיוו 1 ןשיק ַא ןיא ןַארַאפ ןענייז ןרעדעפ לפיוו :לשמל ,ייז

 רענַאקירעמַא םוצ ןייג וצ ןקָארשעג טושּפ ךיז ךיא בָאה .המודכו ? יינש

 ,עקירעמַא ןייק עזיוו ַא ןגירק וצ ןסנַאש עניימ ןגעוו ןעניפעגוצסיוא טַאלוסנָאק

 ענווָאק ןיא עּפורט רעזנוא ןופ רעטלַאורַאפ רעד טָאה לזמ ןיימ ףיוא

 יד ןופ טלעג סָאד :טעברַא לקיטש ןימ ַאזַא ןָאטעגּפָא (רענדָארג ַא אקווד)

 ךעלטקניּפ עקַאט רע טָאה גנוריגער רעשיווטיל רעד רַאפ ןרעייטש-ןטעליב

 סע טָאטשנָא !?ןעד סָאװ אלא ;גנולעטשרָאפ רעדעי ךָאנ ןעמונעגרעטנורַא

 "ןמצעל בורק םדָא; זַא טנכערַאב ךיז רע טָאה ,טמַא-רעייטש ןיא ןגָארטוצּפָא

 ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ... רעכליב ןענייז ?היפ-הפי, ןייז טימ רע זַא ןוא
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 םעד ןלָאצַאב דימו ףכית ןלָאז רימ זַא ןסיוו טזָאלעג זנוא טָאה'מ : רעטושּפ ַא

 ...?אידג"דחק ןיא עלַא רימ ןעייג ,טינ ןעוו ,רעייטש-סגנוריגער ןצנַאג

 עקידנפערטַאב יד .,ןגָארטעגּפָא דלַאב ךיז טָאה ןילַא "רבד-לעב; רעד

 ןייג וצ .ןלָאצוצּפָא תלוכיב ןעוועג טינ לָאמנייק ןרָאיטקַא רימ ןטלָאװ עמוס

 יד ןבָאה ,טסולגעג טינ סעּפע ךיוא ךיז טָאה הסיפת רעשיווטיל ַא ןיא ןציז

 ,דנַאלשטיײד ןייק רע :"חרביוא ַא ןכַאמ ןעמונעג ןרָאיטקַא עקידלושמוא

 ףיוא ןבילבעג זיא סָאװ רעקיצנייא רעד ,ןלױּפ ןייק רעוו ,דנַאלטעל ןייק רעוו

 רעבָא --- ןפָאלעג ךיוא טלָאװ'כ .ןעוועג ךיא ןיב -- תורצ עטקַאהעג ,עסיורג

 ןרַאפ רימ טימ ןענעכערּפָא ךיז ןעמ טעוװ ןטרָאד ? ןליוּפ ןייק ? ןיהואוו

 ןַא ןיא ץעגרע ןפיול ךיא לָאז ...יײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןריטרעזעד

 ןענַאטשַאב זיא טרָאּפסַאּפ ןיימ 1 ןזָאלנײרַא ךימ ןעמ טעװ ואוו ? הנידמ רעדנַא

 ןטמיטשַאב-ץרוק ַא ףיוא קיטליג ,עיפַארגָאטָאפ ןיימ טימ ריּפַאּפ לקיטש ַא ןופ

 בָאה ךיא .עזיוו רענַאקירעמַא ןַא ףיוא טרַאוװ ךיא סָאװ ךמס ןפיוא ,ןימרעט

 רעד ףיוא *ןַאמעינק םוצ ןייג וצ יו געווסיוא רעדנַא ןייק ןעזעג טינ ךיז רַאפ

 ...ןעמענ סע לָאז ףוס ַא ןוא -- קירב רעקדָאבָאלס

 וצ וטסָאה סָאװ !רענייא דלָאי :ןײלַא ךיז וצ ךיא גָאז קידנזײרּפש ױזַא
 ךָאד ןעק זיא ריד יװ רעגרע .לוסנָאק רענַאקירעמַא םעד וצ ייג ? ןרילרַאפ

 .טעּפש-וצ ןייז ןעק רעטעּפש --- ןיוש ףיול ? הרירב ַא טסָאה .ןייז טשינ ןיוש

 -ןּפַאלק ַא טימ ןוא שזַארוק טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה'כ .ןָאטעג ןוא טכַארטעג

 ,טַאלוסנָאק רענַאקירעמַא םעד ןיא ןיײרַא ךיא ןיב ץרַאה קיד

 טרָאּפסַאּפ ַא טָאטשנָא *לריּפַאּפ, ןשיוװטיל ןיימ לוסנָאק םעד זייװַאב ךיא

 "יורג ןיימ וצ .הרש עמומ ןיימ ןופ ,רעטסעווש ןיימ ןופ סטיוויידיפַא יד טימ

 זיא רע ןוא רַאלָאד רענַאקירעמַא ןעצ רימ ייב רע טעב גנושַאררעביא רעס

 טסואוועג טינ בָאה ךיא .עזיוו ַא ןבעג וצ רימ ,טרָא ןפיוא דלַאב ,ןיוש טיירג

 "סַאיַאה; ןיא ןפיול ןיוש יצ ,דיירפ רַאפ ן'שלח יצ -- ןָאט וצ רעירפ סָאװ

 ,רַאלָאד טרעדנוה ייווצ ס'רעטסעווש ןיימ ןופ ןובשח ןפיוא לרענעצ ַא ןעמענ

 טשינ לָאמנייק ןַאד זיב ךָאנ ךיא בָאה רַאלָאד ןעצ עצנַאג ןופ לַאטיּפַאק ַאזַא

 .טגָאמרַאפ

 ,"סַאיַאה; ןיא ףיול ךיא ,ךעלריּפַאּפ עניימ לוסנָאק םייב רעביא זָאל ךיא

 -ָאד ןיא לרענעצ ַא טעב ןוא סנ ןסיורג םעד ןגעוו רָאטקעריד םעד לייצרעד

 ,טױרטעג טינ רימ טָאה רָאטקעריד-"סַאיַאה; רעד .עזיו רעד רַאפ ןרַאל

 רע טָאה עקירעמַא ןופ סעיצקורטסניא יד טיול לייוו ,טרָאװ ןפיוא ,הלילח
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 ןעועג טינ רע זיא .הטורּפ ַא טנַאה רעד ףיוא ןבעגסױרַא רימ טרָאטעג טינ

 טלָאצעגנייא טָאה ןיילַא רע ,לוסנָאק םוצ רימ טימ ןעגנַאגעגטימ זיא ןוא ליופ

 טפַאשלעזעג-ףיש ַא ןיא ןיירַא רימ טימ זיא רע ,עזיוו רעד רַאפ רַאלָאד ןעצ יד

 -עניבַאק ַא טימ ,סַאלק עטייוצ עטרַאק-ספיש ַא רימ רַאפ טפיוקעג ןוא

 ,"ןייל ןעקירעמַא דנַאלָאה, רעד ןופ *םַאדרעטָארא ףיש רעד ףיוא ,לרעטסנעפ

 -ןילרעב-ענווָאק סַאלק עטירד טעליביזַאב ַא טפיוקעג ךיוא רימ רַאפ טָאה רע

 -סעווש ןיימ טזָאלעגסיױוא ךיז ןבָאה םעד טימ ןוא ,דנַאלָאה ןיא ,םַאדרעטָאר

 ןביל םעד טימ רָאנ ךיז ךיא בָאה טנגעזעג ,רַאלָאד טרעדנוה ייווצ ס'רעט

 ןוא טניירפ ,ןגעלָאק ענעבילברַאפ עניימ עלַא רַאפ ,*סַאיַאה, ןופ רָאטקעריד

 "דוסב ןייז טפרַאדַאב טָאטש ןופ ךיז ןגָארטּפָא ןיימ טָאה ענווָאק ןיא רערערַאפ

 ,.. תודוס

 ןגעמרַאפ ןיימ

 עניזרָאק רענעיורטש רעסיורג ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא ןגעמרַאפ ןיימ

 -עגנָא ךיג ףיוא ךיא בָאה םעד ןיא .ןַאדָאמעשט םענרעדעל ןטלַא ןַא ןופ ןוא

 -ןטנעדוטס ַא ,שעוורעטנוא לסיבַא ,רעדמעה ענעגַארטעגּפָא עכעלטע טקַאּפ

 ס'מכילע-םולש ןיא ןָאסרואינש ןופ עלָאר רעד רַאפ לטיה ַא טימ לקער

 ַא טימ לטיה ַא ,לויטש רָאּפ ַא ,עלעקשַאבור ַא ;"דיא ַא ןייז וצ רעווש;

 טימ טרעבלַא ץנירּפ ַא ,עקטיזיו עטלַא ןַא ,(קעשַאד) קָאריזָאק ןקיצנַאלג
 טצנַאגרעד טָאה ןטייצ עקילָאמַא ןופ ךָאנ קַארפ ַא ןוא ןזיוה עטפיירטשעג
 ךיא סָאװ "רצוא, םעד זַא ןסיוו טלָאזעג ךיא בָאה ןענַאװ ןופ .בָארעדרַאג ןיימ
 ןוא טגָאלּפעגנָא ךיז ךיא בָאה קיניײװ ? עקירעמַא ןיא ךיוא ןעמ טגירק ּפעלש
 םעד ףיוא ?רעייטשסיוא-עניב, םעד ןפַאשעגנייא בָאה'כ זיב טרעגנוהעגרעטנוא
 ? קָאשטלָאט רענווָאק

 עטקורדעג קילדנעצ עכעלטע טקַאּפעגנײא ךיא בָאה ןַאדָאמעשט םעד ןיא

 עטקורדעג עכעלטע ;סרָאטיזָאּפמָאק ןוא סרעביירשה לכמ קיזומ טימ ןסעיּפ

 -עגרָאפ בָאה ךיא ןגָאלָאנָאמ סנעמעוו ,ץרּפ ןוא םכילע-םולש ןופ רעדנעב

 ןגנוי ַא ,ךימ .עטיל ןיא ןטרעצנָאק-גנַאזעג ןוא -טרָאװ עניימ ףיוא ןגָארט
 עקירעמַא ןיא ןעמ טעװ ,רַאוטרעּפעריןסעיּפ םענעגייא ַאזַא טימ ,רָאיטקַא
 ןעמ ןעק ךעלכיב עבלעז יד זַא ,סייוו יג .טנכערעג ךיא בָאה -- ןרעקוצרַאפ
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 טפעשעגיךוב ןיא ןעינַאמרעדיב ייב רעדָא ,*גנישילבָאּפ ורביה, ןיא ןגירק

 | יקיטש ַא רעדָאװק ןצנַאג ַא רַאפ ,וינעווע דנָאקעס ףיוא

 ביוה א בָאה ךיא ןעוו ....קיגָאװ ןייז וצ עבט ַא ןבָאה ,ןטָאנ ,רעכיב

 זיא סָאד זַא טליפרעד דלַאב ךיא בָאה ,ןַאדָאמעשט ןטימ עניזרָאק יד ןָאטעג

 "עג ךיז ךיא בָאה ! םיקתממ רעבָא ןעמ טמענ ואוו .רעגערט ַא רַאפ אשמ ַא

 קידנעיירד ךיז .ןַאדָאמעשט ןטימ ןוא עניזרָאק רעד טימ ןטעברעביא טזומ

 ןוא עציילּפ ַא ףיוא שזַאגַאב ןיימ ןּפעלש טזומעג ןײלַא ךיא בָאה ןעיירד ןיא

 ןקיצנייא ןיימ שטיינקעצ ךיא סָאװ טרעגרעעג רָאנ ךימ טָאה'ס .טנעה יד ןיא

 ,רַאװָאמַאס רענעשעמ ַא יו טצנַאלגעג יוו-ייס ןיוש טָאה סָאװ גוצנָא ןעיולב

 (יַאט-רָאזדניװ) ?ףיילש-רעלטסניקק ןצרַאװש םעד ןָאטעגסיױא רָאנ בָאה ךיא

 ןיא לָאז'מ ידכ טַאװַארק ןכעלטנייועג ַא טָאטשנָא ןגָארטעג בָאה ךיא סָאװ

 טסַאּפ יו לייוו .רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא זַא רימ ףיוא ןענעקרעד דלַאב עקירעמַא

 ? ןַאדָאמעשט ַאזַא טימ עניזרָאק ַאזַא ןּפעלש וצ רָאיטקַא ןַא רַאפ

 "יקא גוצ םעד ןיא ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב רעטעּפש העש עכעלטע טימ

 ןסעזעג ךיא ןיב עּפוק ןיימ ןיא .ןילרעב ןייק געוו ןפיוא "ןעינויקדע-יטרַאב

 -טנַא ןיימ ןופ טסואוורעד טרָאפ ךיז ןעמ טָאה רשפא :שינרעטיצ ןייא ןיא

 ;ץענערג רעשטייד-שיווטיל רעד ייב רימ ףיוא טרַאװ ןעמ ןוא "ףרעוו ןענור

 יגוצ ןופ ןּפעלשרעטנורַא ךימ ןעמ טעװ טָא-טָא זַא

 ךיא בָאה טייז רעשטייד רעד ףיוא ןוא ןעמוקעגרעביא םולשב ןיב ךיא

 "רַאפ ךָאנ רימ זיא סָאװ ,"טילק עשיווטיל רָאּפ יד רַאפ ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ

 ָאֹרּפ לסיבַא "ףיוה-זַאב, ןפיוא טלדנַאהעגנייא ךיא בָאה ,ענעשעק ןיא ןבילב

 ךיא רעבָא .המשנ רעד ייב ןשָארג ַא ןָא ,"יקנ; ןבילבעג ןיב ךיא ןוא טנַאיװ

 ןעוועג ןיוש ךיא ןיב םַאדרעטָאר ןיא לייוו ,טגרָאזעג טינ םעד ןגעוו ךיז בָאה

 טפַאשלעזעג-ספיש רעד ןופ לעטָאה םעד ןיא ןפָאלש ןוא ןסע וצ טקיטכערַאב

 ךיא בָאה ,םַאדרעטָאר זיב .עטרַאק-ספיש רעטלָאצַאב ןיימ ןופ זובשח ןפיוא

 רימ ייב סעיינ ַא .טלעג ןָא ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז ךיא לעוו ,טסיירטעג ךיז

 "עג טשינ רעגנוה ןופ ךָאנ ךיא ןיב לייוורעד ?לסיבַא ןרעגנוהוצרעטנוא

 0 ,רקיע רעד זיא סָאד ? ךיא רָאפ עקירעמַא ןייק .ןברָאטש

 לא
 ו א

 געו ןפיוא רָאנ רימ ייב טקעלקעג טָאה זייּפש לסיב עטיירגעגוצ ןיימ

 טרַאװעגּפָא ןיוש ךימ טָאה *ףָאה-ןַאב רענילרעב םעד ףיוא ,ןילרעב זיב
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 "נָא ,"סַאיַאהק רענַאקירעמַא ןופ עיצַאזינַאגרָא-גייוצ ַא ןופ רעטערטרַאפ ַא

 ןבָאה ייז ןעמונעגפיוא ןייפ רעייז ךימ טָאה'מ .םידוהי עשטייד ןופ טריפעג

 -עג ץנַאג ךיא בָאה ןטרָאד ןוא "םיחרוא-תסנכה; רעייז ןיא טריפעגּפָא ךימ

 ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא ןוא טכַאנ יד ןפָאלשעגרעביא ,ןסעגעגּפָא קַאמש

 ןייק טרָאפ סָאװ גוצ םעד וצ טריפעגוצ שזַאגַאב ןיימ טימ ךימ ןעמ טָאה

 | ,דנַאלָאה ,םַאדרעטָאר

 ןַאדָאמעשט ןטימ עניזרָאק ןיימ זַא טנרָאװעג ךימ טָאה רעטײלגַאב ןיימ

 ןעגנולעג ָאי רימ זיא'ס ביוא .ןָאגַאװ ןיא ןעמענוצניירַא ףיוא סיורג-וצ ןענייז

 זיא ןגוצ עשטייד ןיא .ךַאז-לזמ ַא עקַאט סָאד זיא ,ןילרעב זיב ןָאט וצ סָאד

 ןייק טינ בָאה ךיא זַא השעמ ַא םיא לייצרעד ייג ,םעד ףיוא דיּפקמ ןעמ

 יד רימ ןבָאה .שזַאגַאב םעד רַאפ ןלָאצַאב וצ ףיוא המשנ רעד ייב "גינעפ;,

 -ַאּפ יד ןופ ּפעק יד רעביא עצילָאּפ רעד ףיוא טעשטשַאטעגפורַא עניזרָאק

 ןוא קנַאב-ץיז רעד רעטניה טקוררַאפ רימ ןבָאה ןַאדָאמעשט םעד ,ןרישזַאס

 .ןרָאפעגּפָא ךיז זיא ןַאב יד

 -יב יד ןרידיווער וצ ןעמוקעגנָא זיא רָאילָארטנָאק רעשטייד רעד ןעוו

 ַא רע זיא ,עצילָאּפ רעד ףיוא ןביוא ןופ עניזרָאק ןיימ ןעזרעד ןוא ןטעל
 ; ןרָאװעג רעטרעטיצרַאפ

 --- !ןָאגַאװ:שזַאגַאב ןיא ןייג ןיוש זומ קעּפעג סָאד !טייהכערפ ַאזַא --

 ןעמענ טשרע ךיז טעוו'מ זַא טעשַארטסעג ךיוא טָאה רע ,טכָאקעג ךיז רע טָאה

 ןיימ ןעזרַאפ טָאה רע סָאװ לזמ טימ ךָאנ זיא'ס .ץענערג רעד ייב רימ וצ

 רעביא ריצַאּפש ַא ןּפַאכ וצ ןייא רימ טלַאפ ,קנַאב רעד רעטניה ןַאדָאמעשט

 ןיא .הרצ ןיימ ןפוטשרַאפ וצ ואוו לקניוו ַא ץעגרע ןכוז ןוא סענָאגַאװ יד

 ךיא .זירַאּפ ןייק ןדיא עשילױּפ ייווצ ןרָאפעג ןענייז סענָאגַאװ יד ןופ םענייא

 גיוא ןַא ןטלַאה ןלָאז ייז זַא ייז טעב ןוא טייהנגעלרַאפ ןיימ ןגעוו ייז לייצרעד

 ךיא בָאה .טמיטשעגוצ ןבָאה ייז .ץענערג רעד ךָאנ זיב עניזרָאק ןיימ ףיוא

 יד ןשיווצ טקוררַאפ ,ןײרַא ןָאגַאװ ןיא ייז וצ עניזרָאק יד טּפעלשעגרעבירַא

 ,ץַאלּפ ןיימ ףיוא קירוצ רימ ייג ןוא קנעב

 .ךעלרעדניק עניילק ייווצ טימ יורפ ַא ןרָאפעג זיא עּפוק ןיא רימ טימ |

 יורפ יד טָאה טייצ-גָאטימ םורַא :עקירעמַא ןייק ןַאמ ריא וצ ןרָאפעג זיא יז

 ךיא .ךיוא ךיז רַאפ ןוא ךעלרעדניק יד רַאפ זייּפש סעיצרָאּפ טלייטעגנייא

 טלַאה ךיא רעבָא ,,,ט'שלח'עג רימ טָאה ץרַאה סָאד ןוא טקוקעג ;ןסעזעג ןיב

 ! סיוא ייג ךיא ןעוו -- ןטעב ...ןָאסַאפ
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 בָאה ךיא ןוא ןסעגעג ךיז ןבָאה ייז .עקיבלעז סָאד רעדיוװ --- טנוװָא ןיא

 ןעמונעגסױרַא יורפ יד טָאה זייּפשכָאנ ַא רַאפ ,...קידנעלמערד טכַאמעג ךיז

 עכיילג רעדניק יד טלייטעגנייא ןוא ירּפ עטרילָאק-לעג ,עגנַאל ַא סעּפע

 ןופ יצ טינ סייוו'כ .ןעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה טכורפ ַאזַא .סעיצרָאּפ

 ןעייק רעדניק יד ױזַא יו ןקוק ןיימ זַא טליפרעד טָאה יורפ יד יצ ,ןגעוו-אצוי

 יורפ יד ,ױזַא יצ ױזַא .טעטיזָאירוק ןופ רָאנ טינ זיא ירּפ עשילרעטסיוא יד

 :ןָאטעג גערפ ַא לדייא רעייז טָאה

 ַאזַא טגיילעגרָאפ רימ ןוא --- ...טלָאװעג ...ריא טלָאװ ..,רשפא --

 ,טכורפ

 ןוא ירּפ יד ןָאטעג םענ ַא בָאה'כ ?יז טגערפ ,טלָאװעג טלָאװ ךיא יִצ

 זיא'ס ...סע טסע ןעמ ױזַא יו טסואוועג טינ עקַאט בָאה'כ ,תמא ,טקנַאדעג

 רעירפ ןעמ ףרַאד ירּפ יד זַא טקרעמַאב בָאה ךיא סָאװ ןעוועג קילג ַא ךָאנ

 .ץכעלָאש רעד טימ ענַאנַאב יד ןסעגעגפיוא ךיא טלָאװ טינ ןעוו ,ןלײשּפָא

 -טנָאק רעד ! ןמה אוביו !ַאהַא -- ץענערג רעד וצ טמוק ןַאב יד רעדייא

 רימ ףיוא טקוק ,ןביוא ןופ טקוק רע .ָאד ןענייז רָאטקודנָאק ַא טימ רָאילָאר

 .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ זיא עניזרָאק ןיימ !ָאטשינ --

 -- !?רַאװ טכינ ,ןעבוַא ךָאד רַאװ סַאד ?קעּפעג סָאד טסיא ואוו ---

 ,רעטלמוטעצ ַא רע טגערפ

 -ַאװלַאק, ןיימ ףיוא ךָאנ םיא ךיא םירק -- ןעבוַא ןופ רַאװ סע ,ַאי --

 ,טגנַאלרַאפ טלעג ןעבַאה יז !רעמ ַאד טכינ ,יז ןעעז טצעי --- *שטייד רעיר

 רעטסנעפ םעד ךרוד עקעּפעג יד ךיא כַאה !עניײק עבַאה ךיא ? רַאװ טכינ

 טימ טקוקעגנָא ךימ טָאה רָאילָארטנָאק רעד ? רַאװ טכינ --- ןעסימשעגסוַארע

 לכש ןשיקעי ןייז ףיוא טגיילעג טינ םיא ךיז טָאה סעּפע ;ןגיוא עשעקָאב

 "נייא םיוק ךיז ןבָאה עּפוק ןיא רימ טימ ןרישזַאסַאּפ יד .השעמ עצנַאג יד

 טגָאזעג-תודע עלַא ןבָאה ייז .רעטכעלעג ַא טימ ןצַאלּפסױרַא ןופ ןטלַאהעג

 ,רעטסנעפ ןכרוד ןפרָאװעגסױרַא עניזרָאק ןיימ בָאה ךיא זַא

 -- רעטעשטוּפעצ ַא טלמרומעג *עקעיג רעד טָאה -- עדַאש ,עדַאש --

 !ןיזמוא ךָאד זיא סַאד ? ןַאטעג סַאד יז ןעבַאה םורַאװ

 ןופ טקורעגסױרַא ךיז ןבָאה רעפלעהסיורַא ןייז טימ רָאילָארטנָאק רעד

 םעד ךיא בָאה רעמ .רעטכעלעג ןקיכליה רעזנוא ןופ טײלגַאב ,ןָאגַאװ רעזנוא

 .ןעזעג טינ ןגיוא יד רַאפ "עקעיג
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 זנַאלַאה ,סַאדרעטַאר

 ךיא .גָאטײב ןגרָאמ ףיוא ןעמוקעגנָא טשרע ךיא ןיב םַאדרעטָאר ןייק

 ןיימ ךָאנ ןָאטעג זָאל ַא ךיז בָאה'כ ,ןַאדָאמעשט ןיימ טּפעלשעגסױרַא בָאה

 ַאדייה ןוא ןָאגַאװ ןטייווצ ןיא ןענַאטשעג טרעטשעגמוא ךיז זיא סָאװ עניזרָאק

 רעד ןופ לעטָאה םעד וצ סופוצ טייג ןעמ ױזַא יו ןעניפעגוצסיוא ָאּפעד םוצ

 ,"ןייל ןעקירעמַא-דנַאלָאה;

 ףרַאד סָאװ ךלהמ ַא זיא'ס ?סופוצ .עגושמ יו טקוקעגנָא ךימ טָאה'מ

 -יַאװמַארט ַא ףיוא וליפַא טינ בָאה ךיא זַא ייז לייצרעד ייג .ןדנוטש ןרעיודעג

 ןרעוװש ןיימ טימ ךיז זָאל ןוא עיצַאמרָאפניא עקיטיונ יד גירק ךיא ,טעליב

 ,לַאנַאק םוצ גנוטכיר רענעזיוועגנָא רעד ףיוא שזַאגַאב

 ןיא טייקמערַאװ-גנילירפ ַא .ןייש זיא רעטעװ רעד .יַאמ שדוח זיא'ס

 -גוא ץיווש ןוא םַאדרעטָאר ןופ ןסַאג:טּפיוה יד רעביא זיײרּפש ךיא ,ןסיורד

 בָאה וצ-טכַאנרַאפ .קירעגנוה ןוא דימ רעייז ןיב ךיא .קיד'השקשינ ױזַא רעט

 טשינ סע טייג רעטייוו ,לַאנַאק-רעסַאװ םעד וצ טּפעלשרעד ךעלדנע ךיז ךיא

 .ןעמיושרעבירַא ןדייס --

 רעד תויתוא עשירטקעלע טימ רימ וצ טקניוו לַאנַאק טייז רענעי ןופ

 "ןעמָארַאּפ, ןוא ךעלפיש .ףרַאד ןוא ךוז ךיא ןכלעוו לעטָאה םעד ןופ ןעמָאנ

 ףיוא ןלעטָאה יד ןופ ןוא וצ ,לַאנַאק םעד רעביא קירוצ-ןוא-ןיהַא ןריסרוק

 טסָאק סע סָאװ עבטמ עניילק יד רעבָא ןעמ טמענ ואוו .גערב טייז רענעי

 ןציז בײלב ךיא ?עלעפיש ַא טימ רעדָא ,*םָארַאּפ, ןטימ ןרָאפוצרעבירַא

 ןעייג ןשטנעמ .טייז ןיימ ייב ןַאדָאמעשט ןטימ ,עניזרָאק רעד ףיוא חוכ ןָא

 ןסיורד ןיא .השוב ןופ ןבָארגַאב וצ ךיז יוװ ליפ'כ ,ןָא ךימ ןקוק ןוא ייברַאפ

 ...ץיז ךיא ןוא טכַאנ יד וצ-טלַאפ

 ,גרַאװגנוי עטּפָאכ ַא ןופ רעטכעלעג סָאד ךיז טגָארט סנטייוורעד ןופ

 : רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןוא .ךעלדיימ עקידנכַאל ןוא םירוחב עשירעפיטש

 ,השק רימ זיא -- ? שיסור דנַאלָאה ןיא .שיסור ףיוא ךיז ןשיווצ ןדער ייז

 טשינ ךיז ךיא ןעק רעדנעלָאה יד טימ .למיה ןופ םיכָאלמ יו שרעדנַא טשינ

 ןיימ ןיא הצע ןַא טימ ןפלעהסױרַא הרבח יד רימ טעוװ רשפא ,ןדערפיונוצ

 :שיסור ףיוא גערפ ןוא ּפָא ייז לעטש ךיא ? הרצ-תע

 ךיז טניפעג סע ואוו ןזייוונָא רימ ריא טנעק רשפא ,טוג ױזַא טייז --

 ןָא-זייוו ַא טיג ייז ןופ רענייא ? "ןייל ןעקירעמַא-דנַאלָאה; רעד ןופ לעטָאה רעד
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 רענעי ףיוא ןיהַא ךיוא ןרָאפ רימ ! םוקע : טגָאז ןוא רעסַאװ ןרעביא רעגניפ ןטימ

 ןיימ םורַא קירטש סָאד ןָא טּפַאכ רע ."ןעמענטימ ךיד רימ ןלעוװ ,גערב טייז

 טָאה רָאטעיליב רעד יצ .?םָארַאּפ, ןפיוא ףױרַא רימ טפלעה ןוא עניזרָאק

 רַאפ טלָאצַאב טָאה ייז ןופ רענייא רעדָא ,הרבח רעד ןשיװצ טלייצרַאפ ךימ

 לַאנַאק םעד ןריפרעבירַא ןרַאפ תוטורּפ רָאּפ יד ,טנכערעגניײרַא ךימ ,ןעמעלַא

 ןיש םיווש ךיא סָאװ ע"שבר םעד טקנַאדעג בָאה ךיא זַא רָאנ סייוו'כ --

 .גערב טייז רענעי וצ לַאנַאק םעד רעביא

 עכלעוו ןטנעדוטס עשידיא ןענייז סָאד זַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה רעטעּפש

 עקינייא :עקירעמַא ןייק טזָאלעגנײרַא טינ תוביס ענעדישרַאפ בילוצ טָאה'מ

 .ןצעזעג-עטָאװק עגנערטש יד בילוצ רעדָא ,זָאלוקרעבוט ,טײקנַארק-ןגיוא בילוצ

 עכלעזַא רעטרעדנוה עשּפיה טרעגלַאװעג טלָאמעד ךיז ןבָאה םַאדרעטָאר ןיא

 -רָאפ טָאה טנגוי יד .,ןיהַא טינ ןוא רעהַא טינ ןעוועג ןענייז עכלעוו ןטנַארגימע

 "עמַא ןייק ןרָאפ וצ טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאװעג ןוא םוידוטש ריא טצעזעג

 ןופ הליהק עשידיא יד ייז טָאה ןטלַאהעגסױא .שרעדנַא ץעגרע רעדָא ,עקיר

 | ,"סַאיַאה, ןטימ ןעמַאזוצ םַאדרעטָאר

 טריפעגניירַא ןוא לעטָאה םוצ טריפעגוצ ךימ ןבָאה ןטנעדוטס-הרבח יד

 ןעוו .טינ ךיא סייוו -- ןעשעג רעטייוו זיא רימ טימ סָאװ ,לַאז-טרַאװ ןיא

 ,רענעמ ןוא ןעיורפ טעידַאּפעג רימ םורַא ךיז ןבָאה ןעמוקעג ךיז וצ ןיב ךיא

 ןפרַאש ַא טימ עלעשעלפ ַא ןופ ןקעמש וצ ןבעגעג רימ ,ןפיילש יד ןבירעג רימ

 + ןעמוקעג זיא רָאטקָאד ַא .?סנּפָארט-רוּפיכ-םוי; ןָא טנָאמרעד טָאה סָאװ חיר

 : רימ םורַא עטלמַאזרַאפ יד ףיוא ןעירשעצ ךיז ןוא טרינעמַאזקע ךימ טָאה רע

 טָאה רע } טכַאװשעגּפָא זיא רוחב רעד ?טינ טעז ריא !ןשטנעמ ---

 ! רעגנוה ןופ ט'שלזיעגקעווַא

 .זנַאלָאה ןיא עזָאלמייה טימ

 רעצנַאג רעד טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה קיטשירפ םייב ןגרָאמ ףיוא

 ןפיוא רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא זַא טסואוועג עלַא ןיוש ןבָאה ייז ,עזָאלמײה הרבח

 ,טסואוורעד ךיז ךיא בָאה םירוחב ןוא ךעלדיימ יד ןופ .עקירעמַא ןייק געוו

 "רַאפ ךיז *םַאדרעטָארק יד ףיש ןיימ טָאה םי ןפיוא םערוטש ַא בילוצ זַא

 -עמַא ןייק עזייר ןיימ ןיוש טעװ אלימב .טרָאּפ ןיא ןעמוקנָא ןטימ טקיטעּפש
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 -ָאר ןיא ןביילברַאפ וצ ןעמוקסיוא רימ ןעק'ס ןוא ןרעוו טגײלעגּפָא עקיר

 .געט ןביז רעדָא סקעז ַא םַאדרעט

 ַא רימ ייב זיא םַאדרעטָאר ןיא געט עכעלטע ףיוא ןביילברַאפ סָאד

 רעייז ןענייז הרבח עגנוי יד ,ךיוא לרעמיצ ַא ,ןעמ טיג ןסע .גרָאז עּפַאנק

 ,רימ וצ ןרָאװעג ןטָאזעגוצ דלַאב ןענייז סקַאמ ןוא סירָאב ,ַאקעבער .ןזָאלעגוצ

 .ענעשעק ןיא ןשָארג רָאּפ ַא זיא :סיוא ָאי טלעפ רימ סָאװ עקיצנייא סָאד

 גנַאל יוװ 1 המשנ רעד ייב ןשָארג ַא טשינ בָאה'כ זַא ןלייצרעד וצ סע טסַאּפ יו

 טניירפ עיינ עניימ זַא ןיוש סייוו ךיא ןעוו טרפב ? סָאריּפַאּפ ַא ןרָאנש ןעמ ןעק

 ןציז טשינ עקַאט ךיז טליו סע ןוא .טכַאנ יד יװ םערָא ךיוא עלַא ןענייז

 עקיטכערּפ ,עסיורג יד טגיל לַאנַאק ןופ טייז רענעי ףיוא ןעוו ,לעטָאה ןיא רדסכ

 .םַאדרעטָאר טָאטש

 ןעמ טָאה עטרַאק-ספיש יד ןפיוק םייב ענווָאק ןיא זַא ךיז ךיא ןָאמרעד

 ךעלרעטסנעפ טימ סעטויַאק ןַארַאפ ןענייז ףיש רעד ףיוא זַא טרעלקרעד רימ

 טסָאק לרעטסנעפ ַא טימ ןָאזרעּפ ייווצ רַאפ עניבַאק ַא .ךעלרעטסנעפ ןָא ןוא

 "סעווש ןיימ ץ'רטּפ טפרַאדַאב בָאה ךיא יו ױזַא ,לרעטסנעפ ַא ןָא יו רערעייט

 ןעמ טָאה טנַאה רעד ףיוא טשער ןייק לייוו ,רַאלָאד טרעדנוה ייווצ ס'רעט

 ַא טימ עניבַאק ַא טלדנַאהעגנייא ךיא בָאה ,ןבעגסױרַא טלָאװעג טינ רימ

 זַא ,ךיא טכַארט ,לרעטסנעפ סָאד טציא רימ גיוט עשז-סָאװ ,לרעטסנעפ

 טשינ ,ןײגּפָא ןוא ןעמוקנָא טעװ ףיש יד זיב ןטרַאװ ןוא ןציז ָאד ףרַאד ךיא

 ןיב רערעכױר רעכעלטפַאשנדײל ַא ?וליּפַא ןטערַאגיצ לטכַאש ַא קידנבָאה

 יװ ,ןסע ןָא ןעמוקוצסיוא ןעוועג רעגנירג רימ זיא'ס .ןעוועג דימת ןופ ךיא

 .ןסָאריּפַאּפ ןָא

 -ףיש רעד ןופ ָארויב רעד וצ ריצַאּפש ַא ּפַאכ ןוא ליופ טינ ךיא ןיב

 "רעד ךיא .לעטָאה ןבעל ,טרָאּפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה עכלעוו טפַאשלעזעג

 -קירוצ לָאז רע זַא םיא טעב'כ ,ןדנעטשמוא עניימ רעטלַאװרַאפ םעד לייצ

 ןמזומ ןיא דיישרעטנוא םעד ןרעקמוא רימ ןוא "לרעטסנעפ; סָאד ןעמענ

 עכלעזַא ןרעוו ךעלטנייוועג ,טלקנעװװקעג עקַאט ךיז טָאה רעטלַאװרַאפ רעד

 טימ רעבָא -- טרעלקרעד רימ רע טָאה -- טכַאמעג טשינ סעיצקַאזנַארט

 -ספיש יד ןטיבעגרעביא רימ טָאה רע .םַאנסיױא ןַא ןכַאמ רע טעװ רימ

 רעד ףיוא טלָאצעגסױא רימ ןוא לרעטסנעפ ַא ןָא עטויַאק ַא ףיוא עטרַאק

 טשינ רימ ייב זיא'ס .טלעג שידנעלָאה ןיא רַאלָאד ריפ-יירד םורַא טנַאה

 ןיב ךיא זַא טסואועג טשינ טלָאװ רעטלַאװרַאפ רעד ןעוו זַא ,קפס ןייק
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 טלָאװ ,רעגנוה ןופ תושלח ןיא ןלַאפעגקעװַא ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב ןטכענ

 ? רָאג לרעטסנעפ ַא ןטייב ,רימ ןופ טכַאלעגסיוא רעכיז ךיז רע

 טשרעוצ ."דלישטָארק יו קידנליפ ךיז ָארויב רעד ןופ סױרַא ןיב ךיא

 ךיז בָאה'כ .ןטערַאגיצ-*דַארוימ} טימ לטכַאש ןצנַאג ַא טפיוקעג ךיא בָאה

 טָאטש ןיא לַאנַאק םעד ןעמואוושעגרעבירַא ןוא עלעפיש ַא ןיא טצעזעגניירַא

 ןײרַא
53 

 רעצנַאג רעייז ןיא ךיז ןעילבעצ "ןּפלוטש יד ןעוו שדוח רעד זיא יַאמ

 שממ ןענייז ,דנַאלָאה ןיא טעטש ערעדנַא יד ךיוא יװ ,םַאדרעטַאר ,טכַארּפ

 עלעג ןוא עטיור יו ןעזעגסיוא ןבָאה ייז ,"ןענַאּפלוט, יד ןיא ןעקנוטעגנייא

 טנעקעג טינ ךיז ןוא גָאט ןצנַאג ַא טָאטש ןיא טכַארברַאפ בָאה'כ .סרעכעב

 .רימ םורַא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ץלַא טימ ןקוקנָא טַאז

 ןיוש ךיז טָאה הרבח .לעטָאה ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ךיא בָאה טנוװָא ןיא

 בָאה ךיא .טעשזדנָאלברַאפ בָאה ךיא זַא טניימעג ןבָאה ייז ,טגרָאזעג רימ רַאפ

 "עג קיצרַאה ייז ןבָאה ,"לרעטסנעפ, ןטימ לַאפנייא ןיימ ןגעוו טלייצרעד ייז

 ,האצמה ןיימ ןופ טכַאל

 "עג ךיז ;טכַארברַאפ ןעמַאזוצ עלַא רימ ןבָאה טיורב-טנוװָא ןסע ןכָאנ

 ןַא ףיוא טליּפשעג ,עקניטסַאלּפ ַא ןופ ןעגנַאלק יד רעטנוא טצנַאטעג ,טלציוו

 עשידיא ,ןסנַאמָאר עשיסור ס'יקסניטרעוו ןעגנוזעג ,ןָאפַאמַארג ןשידָאמ-טלַא

 ,טנווָא ןטנַאסערעטניא ןַא רָאג טכַארברַאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ

 ןלעוו גנַאל יו ? ףוס רעד ןייז טעוװ סָאװ :עמעט רעד ףיוא ףױרַא זיא'מ

 ןבעל ןקירעיורט רעייז ןופ טלייצרעד רימ ןבָאה ייז ?ָאד ןרעגלַאװ ךיז ייז

 המחלמ-טלעוו רעד ןופ שינעיײװכָאנ ַא יו זַא ,רָאי עכעלטע עטצעל יד רַאפ

 ןסייוו ייז .החונמ-םוקמ ַא וצ ןעמוקוצ טינ ןענעק ןוא םויה-דע ךיז ייז ןעשטומ

 .עכַאװש רעייז ןענייז עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ ןטכיזסיוא ערעייז זַא ךיוא

 ךיז ,טפַאשלעזעג ַא ןיא ןציז וצ רעליּפשיױש ייב סעיינ ןייק טשינ זיא'ס

 טסעג יד ןופ רענייא לָאז לָאמַאטימ ןוא "םדו-רשב; רע'טושּפ ַא יוװ ןריזומַא

 : ןָאטיגָאז ַא

 -ּפשיוש ַא סעּפע ךָאד טנייז ריא !עלעדיל ַא סעּפע זנוא רַאפ טגניז ---

 ןוא טרעױדעג טשינ גנַאל עקַאט טָאה'ס !טנעק ריא סָאװ טזייו ,רעל

 -רָאפ ,ןעגניז סעּפע לָאז ךיא זַא ןטייז עלַא ןופ ןעשטומ ןעמונעג ךימ טָאה'מ

 ענייא ,ַאקעבער .(...קסנימ :קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג דלַאב רימ זיא'ס) ןגָארט
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 םעד ןופ טײרדעגסױרַא ןפוא ןטַאקילעד ַא ףיוא ךימ טָאה ,ךעלדיימ יד ןופ
 ,טרעצנָאק-בוטש ןשירָאטַאמַא

 וװָאקָאלבַאי רעה םעד ןרעה וצ טריסערעטניארַאפ ױזַא ןענייז רימ ביוא --
 טרעצנָאק ַא ןרישזנַארַא טינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ -- טגָאזעג ַאקעבער טָאה --
 טָאה ַאקעבער ? טסיטרַא ןלענָאיסעּפָארּפ ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ,ןטעליב ףיוא
 ןופ זַא ןענַאטשרַאפ טָאה יז ."ךעלדיינק, יד ייס ןוא "הדגה; יד ייס טניימעג
 טרעצנָאק ַא זַא ;ןרָאװעג רשעתנ טשינ ךיא ןיב טייבסיוא-לרעטסנעפ םעד
 לָאז ךיא זַא ,רַאלָאד רָאּפ ַא ןפוא ןקיידובכב ַא ףיוא ןעגנערבניירַא רימ ןעק
 טייצ רעבלעז רעד ןיא ; רעּפעלש ַא יו עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןפרַאד טשינ
 ,טלעוו רעיירפ רעד ףיוא ןטייל ייב יו טרעצנָאק ַא ןעז ןוא ןרעה ייז ןלעוו

 זיא רימ .םזַאיזוטנע טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא גַאלשרָאפ סיַאקעבער
 .ַא ןרָאװעג טלייוװרעד ךיילג זיא'ס .ןרָאװעג ןלעפעג רעייז ךיוא ןַאלּפ רעד
 -ַאק סלַא ַאקעבער טימ ,סירָאב ,סקַאמ : ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ טעטימָאק
 ,טרעצנָאק ןיימ ןרישזנַארַא וצ ןעמונעג ךיז טָאה'מ ןוא עשריס

 לָאז תואצוה ןרָאּפשרַאפ וצ ידכ זַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עטשרע סָאד
 ןעמ טגירק ואוו ,לעטָאה ןופ לַאז ןסיורג םעד ןיא ןעמוקרָאפ טרעצנָאק רעד
 ַא ןעגניד וצ .טגָאמרַאפ טשינ סעכלעזַא טָאה לעטָאה רעד ?ָאנַאיּפ ַא רעבָא
 ןיא ןבירטעגניײרַא טלָאװ ,לַאנַאק ןרעביא טָאטש ןופ ןּפעלש סע ןוא ָאנַאיּפ
 -טרָאװ ַא ןיא ןטערטוצפיוא ט'הצע'עג טניירפ עניימ רימ ןבָאה .תואצוה עסיורג
 ןטעב טינ טעוװ רענייק זַא .ָאנַאיּפ ַא ןָא רוביצב םלוע ןטימ ןעגניז ןוא טרעצנָאק
 ,טריטנַארַאג ייז ןבָאה סָאד --- קירוצ טלעג סָאד

 יד ןופ םענייא ןיא זַא ,ךיז ךיא סיוורעד ָאנַאיּפ ַא ןגעוו ןסעומש םייב
 ,קלָאפרָאּפ שיסור ַא ךיז טניפעג ,גערב ןבלעז ןפיוא ,ןלעטָאה-ןייל-דרַאנוק;
 ,לעטָאה רעזנוא ןיא טרעצנָאק ַא ןרישזנַארַא טלָאװעג ךיוא ןבָאה ייז ,ןטסיטרַא
 -ָארּפשעגסױא ןענייז ייז לייוו ,ָאנַאיּפ ַא בילוצ ןרָאװעג טשינוצ רעבָא זיא'ס
 .,רעגניז ענעכ

 ,ןטסיטרַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טנַאסערעטניא רעייז ןעוועג רימ זיא'ס
 ךיא גניד .ךָאד ייז ןענייז ןגעלָאק ?קוליח רעד זיא סָאװ .עשיסור ןייז לָאז
 ,לעטָאה םענעבעגעגנָא םעד וצ זיב גערב ןטימ ךיז לפיש ןוא עלעפיש ַא
 רַאפ טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה'מ .ןטסיטרַא עשיסור יד ףיוא ךָאנ ךיז גערפ ךיא
 ּפיט ַא ,רָאה ענעסקַאלפ ּפָאק ןטכידעג ַא טימ ,ןַאמ ןטיובעג-טסעפ ,םענייש ַא
 :רָאפ ךיז טלעטש רע .קַאסור ן'תמא ןַא ןופ
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 .וָאנוטלָאק ַאטיר ,יורפ ןיימ זיא סָאד ןוא ,ווָאנוטלָאק ַאשימ ןיב ךיא --

 רעשיסור רעד ךָאנ זַא רימ רע טלייצרעד שידיא ןטשיאייוג'רַאפ ַא ףיוא

 ןרעדנַאװ ןָא טלָאמעד ןופ .עינעמור ןייק ןרָאפעגסױרַא ייז ןענייז עיצולָאװער

 וצ סיוא ןעעז ייז .עקירעמַא ןייק ןרירגימע ןענעק וצ ןטרַאװ ןוא םורַא יז

 טעװ רימ ביוא :גַאלשרָאפ ַא ייז ךיא ךַאמ .ןשטנעמ עשיטַאּפמיס רעייז ןייז

 ןטערטפיוא רימ טימ ןעמַאזוצ יז ןלָאז ,ָאנַאיּפ ַא ואוו-ץעגרע ןגירק וצ ןעגנילעג

 ךיז רימ ןלעװ עמַאננייא רעד ןופ ןטיפָארּפ יד טימ ןוא טרעצנָאק ןיימ ףיוא

 גַאלשרָאפ ןיימ ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ייז ,םיקלח יירד עכיילג ףיוא ןלייט

 ךיוא זיא רע ;ייז ןבָאה ,זנוא ןרינָאּפמָאקַא וצ ףיוא טסינַאיּפ ַא ,דיירפ טימ

 ךיילג בָאה ךיא ,ןלעטשוצ ייז ןלעוו טסינַאיּפ םעד ,דנַאלסור ןופ גנילטכילפ ַא

 ,םַארגָארּפ ןפיוא ןטסיטרעצנָאק עיינ יד ןגעוו טעטימָאק ןיימ טלייטעגטימ

 ,ָאנַאיּפ ַא ןכוז טזָאלעגסױרַא יינספיוא טשרע ךיז ייז ןבָאה

 לא 8
 ו א

 עלַא ןיא .טרָאּפ םוצ ןעמואוושעגוצ ךעלדנע זיא *םַאדרעטָאר, ףיש יד

 ,טרעצנָאק רעזנוא טימ טרעדורעג ךיז טָאה לַאנַאק ןופ גערב ןפיוא ןלעטָאה

 רעייז ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ַא ןעוועג סע זיא ןדיא עזָאלמייה יד רַאפ

 םעד .ןרָאװעג טּפַאכעצ טושּפ ןענייז ןטעליב יד .ןבעל םענָאטָאנָאמ ,ןעיורג

 ,לַאז ןרעסערג ַא ןעגנודעג טינ טָאה'מ סָאװ ןָאטעג-גנַאב ןיוש טָאה טעטימָאק

 .אפוג טָאטש ןיא רעטַאעט ַא רעדָא

 -ףיש םעד טרעצנָאק םוצ ןדַאלוצנייא ןלַאפעגנייא זיא טעטימָאק םעד

 ,בגַא"ךרד ."םַאדרעטָארא ףיש רעד ןופ ןױעציפָא-ןירַאמ ענייז טימ ןַאטיּפַאק

 ָאנַאיּפ ַא ןעיילסיוא זנוא טנעקעג טלָאװ רע יצ טגערפעגנָא ךיוא יז ןבָאה

 טָאה ,שטנעמ-םי רעקיטומ-טוג ,רערעטלע ןַא ,ןַאטיּפַאק רעד .ףיש רעד ןופ

 -ַאמ עטּפָאכ ַא ןבָאה רעטעּפש העש עכעלטע טימ .השקב רעזנוא טקיליװַאב

 ףיוא ןגָארטעגנײרַא יז ןוא ָאנַאיּפ ַא ףיש רעד ןופ טּפעלשעגרעטנורַא ןסָארט

 -ָאק עניימ ןסיוו טזָאלעג דלַאב בָאה'כ .?לַאז-טרעצנָאק; ןיא זנוא וצ ןעלסקַא יד

 ,ָאנַאיּפ ַא ָאד ןיוש זיא'ס .ןרָאװעג ןפלָאהעג ןענייז רימ זַא ,ס'וװָאנוטלָאק יד ,ןגעל

 ןכעלטנייועגרעסיוא טימ ןוא םולשב ןעגנַאגעגכרוד זיא טרעצנָאק רעד

 ,טקַאּפעגרעביא ןעוועג זיא לָאז רעד .גלָאפרעד ןלעיצנַאניפ ןוא ןשילַארָאמ

 עקימורַא יד ןופ עזָאלמיײה יד רָאנ טינ .טנעוו יד רַאּפשעצ ןוא םענ שטָאכ
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 זָאל ַא ךיז ןבָאה ןדיא עשיטָאטש יד וליפַא רָאנ ,ןעמוקעג ןענייז ןלעטָאה

 זיב ןטָארטעגּפָא טינ ןוא לַאנַאק ןרעביא ךעלפיש ףיוא טונימ עטצעל יד ןָאטעג

 ,שטָאכ ןייטש וצ ףיוא לָאז ןיא ןזָאלנײרַא טזמעג ייז טָאה'מ

 טימ ףיש רעד ןופ ןַאטיּפַאק םעד טצעזַאב טעטימָאק רעד טָאה ןָאנביױא

 "ּפַא קרַאטש רעבָא ,טרָאװ ַא ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז ,תמא ,עטיווס ןייז

 סעירַא-ערעּפָא טימ ןעמונעגסיוא ןבָאה ס'װָאנוטלָאק יד .ייז ןבָאה טרידָאל

 טנעיילעג בָאה ךיא ,ןטערעּפָא עשידיא ןופ ןטעוד יד טימ ךיוא ,שיסור ףיוא

 ַא טליּפשעג ,רעלעקנוט ןופ גָאלָאנָאמ ַא ;"רעכַאמנצנוק רעד, ס'צרּפ .ל .י

 ַא טימ ןסיברַאפ ןוא ;?לדנעמ-םחנמ; ס'מכילע-םולש ןופ םירג ןיא ענעצס

 ,ןטעלּפוק רעטַאעט ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ ץנַארק ןצנַאג

 -גרעיוד טימ ןעקנָאשַאב זנוא טָאה סָאװ ,םלוע ןופ טײקרַאבקנַאד רעד ץוח

 ןבָאה ,ךָאנ ןוא ךָאנ קידנרעדָאפ טזָאלעגּפָא טשינ ןוא ןטנעמסידָאלּפַא עקיד

 רענַאקירעמַא קיצרעפיןוא-יירד טימ טלייטעג ךיז ,ןטסיטרעצנָאק יירד יד ,רימ

 ,ןטעליב יד ןופ ןזײרּפ עקיליב יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ .קיטש ַא רַאלָאד

 ןטעבעג זנוא ייב ךיז טָאה'מ .קעטנָאיַאמ ןצנַאג ַא ןפָארטַאב עמוס יד טָאה

 טָאה ףיש ןיימ רעבָא ,אפוג טָאטש ןיא ,טרעצנָאק ַא ךָאנ ןבעג ןלָאז רימ זַא

 ,םורַא געט ייווצ ַא ןיא ןייגּפָא טלָאזעג

 ןיב עטוילַאװ רעשידנעלָאה רעד ףיוא רַאלָאד 42 ןופ רצוא ןיימ טימ

 "לרעטסנעפ ,, ןיימ ןפיוק-קירוצ טפַאשלעזעג-ףיש רעד וצ טשרעוצ ןפָאלעג ךיא

 "רעביא רעסיורג ןיימ וצ ...*רַאטס; רע'תמא ןַא יו עקירעמַא ןייק ןרָאפ ןוא

 :עשרַאטערקעס יד רימ טגָאז גנושַאר

 רַאפ זיא'ס ;װָאקָאלבַאי רעה ,"לרעטסנעפק ןרַאפ טינ ךיז טגרָאז --

 טימ ,ףיש רעד ןופ קעד עמַאס ןפיוא עניבַאק עטַאװירּפ ַא טמיטשַאב ךייא

 םעד ןופ הנתמ ַא ךייא רַאפ זיא סָאד ,ןקילג ןביז ערעדנַא ןוא לרעטסנעפ ַא

 ייב טפַאשרַאפ םיא טָאה ריא סָאװ האנה רעסיורג רעד רַאפ ןַאטיּפַאק-ףיש

 טסעשז םענייש םעד ןופ ןרָאװעג טרירעג ןיב ךיא ,טרעצנָאק ןקיטכענ רעייא

 טימ ךעלקילגרעביא ,ןזיװעגסיױרַא רימ טָאה ןַאטיּפַאק רעשידנעלָאה רעד סָאװ

 עניימ ןופ בױהנָא רעד סָאד זיא רשפא :טכַארטעג ךיא בָאה גלָאפרעד ןיימ

 ? רָאי עטוג ןביז

 לא
 עניימ ןבָאה עקירעמַא ןייק ףיש רעד טימ ןרָאפּפָא ןיימ רַאפ גָאט ַא

 "רעק, ַא רימ דובכל טעװַארּפעג ןוא ןיירַא טָאטש ןיא ןעמונעג ךימ טניירפ
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 ַא ןעגנודעג רימ ןבָאה םעדכָאנ .ןענַארָאטסער יד ןופ םענייא ןיא "לשימ

 "רַאפ ױזַא ןבָאה רימ .םַאדרעטָאר טָאטש יד ןקוקַאב ןרָאפעג ןוא עקשזָארד

 טרעקעגקירוצ ךיז לפיש רעטצעל עמַאס רעד טימ ןוא טנוװָא ןצנַאג ַא טכַארב

 : .לעטָאה םוצ

 ַא טימ טנגעגַאב ךימ רעטלַאװרַאפ-לעטָאה רעד טָאה קידנעמוקניײירַא

 : ףרואוורָאפ

 רעד ןופ טכיל טימ יו ךייא טכוז ןעמ ? ןעמוקעגניהַא ריא טנייז ואוו ---

 ריא זַא ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ןָאפעלעט רעד .טפַאשלעזעג-ףיש

 זיא טציא .ןריּפַאּפ ערעייא עלַא טימ ָארויב רעד ןיא ןלעטשוצ ףכית ךיז טלָאז

 ,קיטכיוו רעייז זיא'ס ,ירפרעדניא דלַאב ןָאט סע טלָאז ריא ,טעּפש-וצ ןיוש

 ױזַא זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב'כ .ןזעוו ןייק םעד ןופ טכַאמעג טינ בָאה ךיא

 ןרירטסיגער יאדוװַא ייז ןליוו ,גָאטײב ןגרָאמ ףיוא ןײגּפָא ףרַאד ףיש יד יוװ

 םוצ ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .רעירפ סָאװ ןרישזַאסַאּפ יד ןענעדרָאנײא ןוא

 טלדנַאהעגנייא בָאה ךיא סָאװ תונתמ ערטסקע יד טימ ןכַאז עניימ ןקַאּפנײא

 טלייצעגרעביא ךיוא בָאה'כ .החּפשמ ריא טימ רעטסעווש ןיימ רַאפ טָאטש ןיא

 וטסעז !ןבעל םוצ -- יח .רַאלָאד ןצכַא :לַאטיּפַאק םענעבילבעגרעביא ןיימ

 ַא ןרידוטש םייב יװ לגיּפש ןיא ןיילַא ךיז וצ טדערעג ךיא בָאה ,םייח ,ןיוש

 טסָאה ֹוד יװ רעסעב ךָאנ ,הבוטל טזָאלעגסױא ךיז טָאה ץלַא ,עלָאר עיינ

 עטוג עיינ ןפַאשעג ךיז טסָאה ; גלָאפרעד ןסיורג ַא טכַאמעג טסָאה .ט'מולח'עג

 : ןגָאז לָאמעלַא טגעלפ עטַאט ןייד יוװ גָאז ! ןעלפייווצרַאפ טינ רָאט'מ ,טניירפ

 לָא'ס !ענעשעק ןיא וטסָאה רַאלָאד רענַאקירעמַא ןצכַא *!הבוטל וז םג;

 !ןרעװ טרעטשרַאפ טשינ רָאנ ריד

 ,ןצרַאװש ןיימ ןדנובעגסיוא ,סואיץוּפ ַא ןבעגעג ךיז ךיא בָאה גָאטרַאפ

 יו סיוא עז ךיא זַא ןסָאלשַאב ןוא לגיּפש ןיא טקוקעגנָא ךיז ,ףיילש ןטיירב

 ,רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ,רעטכע ןַא

 ...טינ ךָאנ טסרָאפ ,טנוזעג טינ ךָאנ ייז

 ךימ טָאה עשרַאטערקעס יד ןכלעװ טימ ,"אבה-ךורב. רעטלַאק רעד

 טָאה ,טפַאשלעזעג-ףיש רעד ןופ ָארויב ןיא ןעמוקנײרַא ןיימ ייב ןעמונעגפיוא

 ריא גנַאלרעד ךיא .טקיאורמואַאב טשינ ןיטולחל רעבָא ט'שודיח'עג ךימ

 סעּפע רימ ליװ יז זַא ליפ ךיא ,ךיז טנקלָאװרַאפ םינּפ ריא ןוא ןריּפַאּפ עניימ
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 -- ?ןעוועג דובכב-עגוּפ סעּפע טימ יז ךיא בָאה .ךיז טלקנעווק יז רָאנ ,ןגָאז

 ,טרילוטַארג ךימ :טרעצנָאק םוצ ןעוועג זיא יז ,ןענָאמרעד וצ ךיז ךיא ךוז

 ?גנומענַאב עטלַאק ַאזַא ןוא םינּפ רעיוז ַאזַא םיצולּפ סָאװרַאפ

 .טלָאװ יז יו ּפָאק םעד רעטנורַא דלַאב טזָאל ןוא ןָא ךימ טקוק לדיימ סָאד

 :ליטש טגָאז ןוא תונמחר רַאפ ןקוקנָא טנעקעג טינ ךימ

 ךייא טעווי'מ ...עקירעמַא ןייק ןרָאפ טינ טנעק ריא ,ווָאקָאלבַאי רעה --

 זַא טעטרַאװרעדמוא ױזַא ןעמוקעג ןענייז רעטרעוו עריא ....ןזָאלניײרַא טינ

 : טניימ יז סָאװ ןעמונַאב טינ בָאה ךיא

 ריא טניימ סָאװ ? סַאּפש טכַאמ ריא 1 ןרָאפ טינ ןעק ךיא טסייה סָאװ ---

 ...עטרַאק-ספיש ַא בָאה'כ ,עזיו ַא בָאה'כ ? ןזָאלנײרַא טשינ ךימ טעוו'מ

 -רַאפ ךיא ....ןַאטיּפַאק רעד . ..ךיז רַאפ עניבַאק ַא ....ןטכענ ...ןיײלַא ריא
 ,..,טשינ ךייא ייטש

 טרעלקרעד -- קרָאי-וינ ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ריִמ ---

 ןרישזַאסַאּפ יד ףיש רעד ףיוא ןעמענוצפיוא טינ -- עשרַאטערקעס יד רימ

 טָאה *םַאדרעטָארק יד סָאװ םעד בילוצ .עטָאװק רעד רעסיוא ןרָאפ עכלעוו

 ןדנַאל טשרע יז טעוװ ,םי ןפיוא םערוטש םעד רעביא טקיטעּפשרַאפ ךיז

 ןירַא טעוו ץעזעג-עיצַארגימיא רעיינ רעד יו םעדכָאנ ןפַאה רעקרָאי-וינ ןיא

 ךייא ןעמ טעװ ץעזעג-עטָאװק רענַאקירעמַא םעיינ םעד טול .טפַארק ןיא

 ריא ,טסיטרַא סלַא עירָאגעטַאק רעטריגעליװירּפ רעד ףיוא ןזָאלניירַא טשינ

 ריא ואוו דנַאל ןטיול עטָאװק רענײמעגלַא רעד ףיוא ןטרַאװ ןזומ ךיוא טעוו

 ןטסיירט ךימ יז טריבורּפ -- רעקיצנייא רעד טינ טנייז ריא .ןריובעג טנייז

 ןופ ןטרָאּפ עלַא ןיא ןטנַארגימיא רעטנזיוט ןפערט טעװ ץעזעג עיינ סָאד --

 עכלעוו עקינעי יד ןליפַא ןוא ןרָאפוצּפָא ךיז ןביילק עכלעוו יד ייס ,טלעוו רעד

 םענייק ייז טעוו'מ ,םי ןפיוא ןיוש ןרָאפ ןוא ןפיש יד ףיוא ןיוש ךיז ןעניפעג

 רעד ףיוא ןטרַאװ ןפרַאד עלַא ןלעװ ייז ;עקירעמַא ןייק ןזָאלנײרַא טשינ

 ,עטָאװק רעלעיציפָא

 גנַאל יו -- רענעגָאלשרעד ַא ךיא למַאטש ...?ןטרַאװ טסייה סָאװ ---

 ?ןןטרַאװ וצ ןעמוקסיוא רימ ןעק

 ןעיײרדוצסױרַא ךיז יו ,סעצײלּפ יד טימ יז טשטעווק -- ....? סייוו'כ ---

 עטָאװק רעשיליוּפ רעד ףיוא -- ּפַאלק-טיױט ןטצעל םעד רימ ןבעג ןופ

 ! ןרָאי ...ןטרַאװ וצ ןעמוקסיוא ךייא ןעק

 ,..ןושל ןָא ןציז ןבילבעג ןוא לוטש ַא ןיא ןלַאפעגניירַא ןיב ךיא --
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 .טפַאשלעזעג-ףיש רעד ןופ רעטלַאװרַאפ-טּפיוה רעד ןעמוקעגנָא זיא'ס

 : עגַארפ ןייז ףיוא

 ?ןרעקקירוצ ךיז ריא טקנעד ןיהואוו --

 !טשינ ךימ ליוו רענייק -- רעפטנע ןיימ ןעמוקעג זיא -- !טינ ץעגרע --

 ןייק .רעמ ןזָאלניירַא טינ ךימ ןעמ טעוו עטיל ןייק ! טשינ ךימ ףרַאד רענייק

 -רעטָאר ןיא ,ָאד וליפַא .ןרעקמוא טשינ ךיז ךיא רָאט ,עמַאמ-עטַאט וצ ,ןלױּפ

 ןדייס ?ןקיש ךימ ריא טעװ עשז-ןיהואוו .טיזנַארט ףיוא זיולב ךיא ןיב ,םַאד

 ,רוחב ןקירָאי21 ןַא רַאפ ירפ-וצ עלעסיבַא ,תמא ...טלעװו רענעי ףיוא

 ןענַאד ןופ .ןביילברַאפ ךיא לעװ ָארויב ןיא ָאד ...ַאזַא לרוג ןיימ זיא'ס רעבָא

 ,טליוו ריא סָאװ רימ טימ טוט ! טשינ ךיז ךיא ריר

 .טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז ןוא רעטרינגיזער ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא

 ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה טניירפ עניימ ןעוו

 רע .ןעמוקעגנָא זיא ןַאטיּפַאק-ספיש רעד ,ןרָאװעג עטרעטיצרַאפ ייז ןענייז

 .ןושל שידנעלָאה ףיוא רעטלַאװרַאּפ-טּפױה ןטימ ט'הנעט'עגנייא סעּפע טָאה

 "עט ,ןעלסקַא יד טימ טשטעווקעג ,ּפָאק ןטימ טיירדעג טָאה רָאטקעריד רעד

 "נוא לָאז ךיא :הרשּפ ַא ףיוא ןעגנַאגעגנייא זיא רע זיב ,ץעגרע טרינָאפעל

 תוירחַא רעדעי ןופ טפַאשלעזעג-ףיש יד ײרפַאב ךיא זַא ,ריּפַאּפ ַא ןביירשרעט

 טינ וליפַא ןענייז ייז זַא .עקירעמַא ןייק ןזָאלניײרַא טינ ךימ טעוו ןעמ ביוא

 לעװ ןרָאפקירוצ ןוא עטרַאק-ספיש רעד רַאפ טלעג סָאד ןרעקוצמוא רימ בייוחמ

 ןביולרעד רימ ייז ןלעוו ןפוא םעד ףיוא .ןובשח םענעגייא ןיימ ףיוא ןזומ ךיא

 ךיילג בָאה ךיא ,ןפַאה רעקרָאיײוינ זיב ןרָאפ ןוא ףיש רעד ףיוא ןייגוצפיורַא

 ןיוש ךיא בָאה סָאװ .ןשטנעמ עטוג יד וצ טײקרַאבקנַאד טימ ןבירשעגרעטנוא

 טכַארטעג ךיא בָאה --- קרָאיײוינ ןכיירגרעד רעירפ ךימָאל ? ןרילרַאפ וצ טַאהעג

 ...ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ןיוש ךיא סייוו ,ןזָאלנײרַא טינ ךימ טעוו'מ ביוא --

 ןופ ןדעי טָאה קרָאירינ ןייק ףיש רעד טימ ָאי רָאפ ךיא זַא סעיינ יד

 "עג ךיוא ייז ףיוא ןיוש טלָאוװ'ס יו טיירפרעד ױזַא טניירפ עזָאלמייה עניימ

 -עג ךיז ןבָאה רימ .עקירעמַא ןייק ךיוא ןיוש ןרָאפ ייז ןוא העושי יד ןעמוק

 סָאװ םלוע ןצנַאג םעד ןופ תוכרב ןוא ןליפעג עטסקיצרַאה יד טימ טנגעז

 .ףיש רעד ףיוא טײלגַאבפױרַא ךימ טָאה
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 רעד .ךלמ-רדח ַא יו ןגיוא עניימ ןיא ןעזעגסיוא טָאה עטויַאק ןיימ

 רעד טימ גָאט ןכרוד ןצונַאב וצ ךיז טביולרעד ךיוא רימ טָאה ןַאטיּפַאק

 סָאד ןעגנַאגעגנייא טשינ זיא רעבָא רימ ,סַאלק ןטשרע ןופ טיײקכעלמעוװקַאב

 זַא קנַאדעג רעד םערָאװ ַא יו טגָאנעג רימ טָאה ןצרַאה ןיא .ןגינעגרַאפ

 ןזָאל ךימ שטָאכ ןעמ טעװ ,ןזָאלנײרַא טינ רעכיז עקירעמַא ןייק ךימ טעוו'מ

 ,פָאק ןיא טרעבגעעג רימ טָאה -- ?רעטסעווש ןיימ טימ ןעז ךיז

 ןפיוא םערוטש ַא ןכָארבעגסױא טָאה עזייר רעזנוא ןופ גָאט ןטירד ןפיוא

 ןגעלעג ןענייז ןרישזַאסַאּפ עלַא .תחדק ןיא יוװ ןפרָאװעג ףיש יד טָאה סָאװ םי

 ,טייקנַארק-םי רעד טימ טעשטומעג ךיז ןוא סעטויַאק ערעייז ןיא ןגיוצעגסיוא

 בָאה געט רָאּפ עטשרע יד .שפנ ןייק ןעזעגנָא טשינ ןעמ טָאה לַאז-סע ןיא

 : הצע ןַא ןבעגעג רימ טָאה ןַאטיּפַאק רעד .ןעמעלַא טימ טליפעג טינ ךיוא ךיא

 ,טגלָאפעג םיא בָאה ךיא .ףיש רעד ןופ קעד ןפיוא רדסכ ןריצַאּפש לָאז'כ

 רעד ןופ גנעל יד ןטסָאמעגסיױא ךיא בָאה טנוװָא ןצנַאג ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא

 ,רעטלומ ַא יו קירוצ-ןוא-ןיח ףיש יד טרעדיילשעג ןבָאה סעילַאװכ יד ,ףיש

 "עג טָאה'ס ןוא קריצ ַא ןיא רעײג-ןטָארד ַא יװ טזײרּפשעג בָאה ךיא רעבָא

 ןטייצלָאמ יד ייב עטלייצעג יד ןופ ןעוועג ךיא ןיב רעמיצ-סע ןיא ,ןפלָאה

 -תורּפכא רַאפ זנַאג ַא יו ךיז עשַאּפ ךיא :ןײלַא ךיז וצ טכַאלעג בָאה ךיא

 טסָאק'ס ,ןסע ןעמ טיג לייוורעד .ןייז טעװ --- ןייז טעװ סָאװ ,אלימ ."ןגָאלש

 !טבעלעג-יח ןייז לָאז ! םייח ,ןירַא קַאה -- טלעג ןייק טשינ

 ןיא טּפעלשעגנײרַא םיוק ךיז רימ ןבָאה טשרע גָאט ןטנציירד ןפיוא

 -עג ןענַאטשעג ןטרָאד ןיוש ןענייז ןצעזעג-עטָאװק עיינ יד בילוצ ,ןיטנַארַאק

 ךיוא ךיז טָאה ףיש רעזנוא .טלעוו ןקע עלַא ןופ ןפיש רעקילדנעצ טרעקנַא

 ןוא רעקנַא םעד טזָאלעגרעטנורַא ,"עדַאמרַאה; רעד ןשיװצ טקורעגניירַא

 ךעלדנע ןבָאה ,ןיטנַארַאק ןיא טייצ געט יירד םורַא קידנעײטשּפָא .טרַאװעג

 רעקרָאי-וינ םעד ןיא טּפוטשעגניײרַא ןוא טּפעלשעגניײרַא זנוא ךעלפיש-ּפוטש יד

 ,ןפַאה

 לקַאפ םעד טימ ("יטרעביל וװָא ושטעטס;) *עוטַאטס-טייהיירפ, יד ןעוו

 טעדנעװעג ךיא בָאה ,טקעלּפטנַא רימ רַאפ ךיז טָאה טנַאה ריא ןיא ךיוה

 ןוא עט'פדור'עג עלַא רַאפ "החונמ-םוקמ; ןופ לָאבמיס םעד וצ ןגיוא עניימ

 ןעמענ לָאז יז זַא הליפת ַא טעשטּפעשעג ןבָאה ןּפיל עניימ ,עטלגָאװרַאפ

 ,ךימ --- רעלגָאװ ןשידיא ןטנלע ןַא ךָאנ ץוש ריא רעטנוא

 רענַאקירעמַא ,ןטַאמָאלּפיד טזָאלעגרעטנורַא טשרעוצ ןעמ טָאה טרָאּפ ןיא
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 ,סַאלק ןטירד ןוא ןטייווצ ןופ זנוא וצ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד ,רעגריב

 העש רעדעי ןענייז עכלעוו ןרישזַאסַאּפ רעטנזױט עלַא יד ןריסעצָארּפ וצ

 ןקיטפעשַאב טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ ,ןעמוקנָא ןיא ןטלַאהעג ןוא ןעמוקעגנָא

 זַא רָאלק ןעוועג זיא'ס יוװ ױזַא רָאנ .ןרָאטקעּפסניא טימ ײמרַא עצנַאג ַא

 רעסַאװ ןיא ןעגנירּפש ןדייס ,ןפיױלטנַא טשינ ןטנַארגימיא יד ןלעוװ ןפיש יד ןופ

 ןגיוצעג ןעמַאזקע רעד עקַאט ךיז טָאה ?שינעלייא יד זיא עשז-סָאװ ָאט --

 טזָאלעגרעטנורַא דלַאב ןעמ טָאה ןרישזַאסַאּפ עטקיטכערַאב יד .ךעּפ ןופ יו

 ןפיש עבלעז יד טימ טקישעגקירוצ ןעמ טָאה עטקיטכערַאב-טינ יד ,ףיש ןופ

 -ַאטס ןטרידיצעד-טינ ַא טימ ןרישזַאסַאּפ יד ,ןעמוקעגנָא ןענייז ייז עכלעוו ףיוא

 -ַאב זיא ןטרָאד טשרע ןוא דנַאליײא:סילע ףיוא טקישעגּפָא ןעמ טָאה סוט

 ...קירוצ רעדָא -- רעהַא :לרוג רעייז ןרָאװעג טמיטש

 ?ךיא ןיב רעוו

 בָאה ,עּפָארייא ןופ ךָאנ סעיזיווער-ןטנעמוקָאד יד ןופ רענעקָארשעגנָא ןַא

 יד וצ .רעייפ רַאפ יװ עיזיווער רענַאקירעמַא רעד רַאפ טרעטיצעג ךיא

 ךיז בָאה'כ .טניואוועגוצ ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ןעגנורידיווער עשיאעּפָאריײא

 סָאד ךיז בָאה'כ זיב ,עּפַאל ַא טרימשעג ,ךעלדיירד ,םיצורית טימ טצונַאב

 בָאה ןרָאטקעּפסניא רענַאקירעמַא טימ ...טײרדעגסױרַא זיא סע יװ בור

 ןפרָאװעג עקַאט רימ טָאה ,גנורַאפרעד ןייק טַאהעג טשינ לייוורעד ךָאנ ךיא

 לָאמ סָאד זַא ליפעגרָאפ ַא טַאהעג ךיא בָאה סעּפע ,קערש רַאפ סיפ ןוא טנעה

 ! עקירעמַא זיא ָאד ,עּפָארײא טינ זיא ָאד ,קיטַאלג ױזַא ןייגּפָא טינ רימ טעוו

 ןופ רענייא ,טרָאּפסַאּפ ,ןטנעמוקָאד ןינע רעד זיא רעיײּפָארײא ןַא רַאפ

 ןעמ זומ ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ץוח ,םוטעמוא .ןבעל ןיא עטסקיטכיװ יד

 ,ןַארָאטסער ןיא ,סַאג ןיא .טנעמוקָאד ַא טימ ןגָארטמורַא ךיז טציא וליּפַא ךָאנ

 ןעמ זומ !טנעמוקָאד :לעּפַאב ַא ןעמ טרעהרעד -- רעטַאעט רעדָא ָאניק

 -טינ רעטסדנימ רעד רַאפ .עיצַאקיפיטנעדיא ןַא ןזייװַאב וצ טיירג ןייז דלַאב

 ,טציז ןעמ זַא ךיז טסיוװרעד'מ זיב ןוא ...ןיירַא ןעמ טצעז טייקכעלטקניּפ

 תותוא טימ טזייװַאב ןעמ זַא ,םעדכָאנ .םישדח לָאמטּפָא ןוא ןכָאװ טרעיודעג

 -עג ;ןציז ןרַאפ "לחומ טייז, ַא טימ ןעמ טײרּפַאב ,זיא ןעמ רעוו םיתפומו

 ,סעּפע ייז טוט ןוא --- תועט ַא טכַאמ
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 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב רעדָא ,רעמיצ-לעטָאה ַא ןיא ,גָאט ןקיטנייה זיב

 ףכית ןעמ זומ ,ןליפַא טכַאנ ןטימ ןיא ,ריט רעד ןיא ץעז ןטשרע םעד ייב זיא

 -עדנַא ןייק טינ ןוא רעד זיא ןעמ זַא טנעמוקָאד ַא טימ ןזייװַאב ןוא ןענעפע

 ,טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ טכער ַא טָאה'מ זַא ןוא ,רער

 ןעקנַאדעג יד ףיוא רימ ןעמוק ,ףיש ףעד ןופ קעד ןפיוא קידנעייטש ,טציא

 טימ תוכייש ןיא טכַאמעגטימ בָאה ךיא סָאװ ןדָאזיּפע עשימָאק-יגַארט יד

 "ער םתס ןוא ךעלטרַאק-טעטיטנעדיא ,טכער-ןיואוו ,ןטרָאּפסַאּפ ,ןטנעמוקָאד

 ךיא .עטיל ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ רָאי ריפ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא סעיזיוו

 טימ ןרָאפעג עּפורט ס'סנַאמטיירטש טימ ןעמַאזוצ ןיב ךיא ןעוו ךיז ןָאמרעד

 ,שזעוװעינָאּפ ןייק לװַאש ןופ ןַאב רעד

 גנוקיטעטשַאב לקיטש ַא ןגירק וצ טכוזעג ךיא בָאה ןרָאפסױרַא ןרַאפ

 רימ סע זיא סיעכהל-וצ ףיוא יוו .עטיל ןיא טכער:ןיואוו רעקילייווטייצ ףיוא

 טנעקעג בָאה ךיא טינ :טמעג ךיא בָאה ןליּפש ןרָאפ וצ .ןעגנולעג טשינ

 -ַאב טנעקעג ךיז טָאה עּפורט יד טינ ןוא עפורט רעד ןָא גָאט ַא ןעמוקסיוא

 ? לטנעמוקָאד לקיטש ַא ןָא ןַאב רעד טימ ןעמ טרָאפ עשז-יױזַא יו ,רימ ןָא ןייג

 ךיז ךיא בָאה קנימש עטיור קיטש ַא טימ :ןבעגעג הצע ןַא ךיז רימ ןבָאה

 ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז בָאה ךיא ;:םינּפ ןפיוא ןקעלפ עטיור טרימשעגנָא

 רעסַאנ ַא טימ ּפָאק םעד ןדנוברַאפ רימ ןבָאה הרבח יד ,ןָאגַאװ ןיא קנַאב ַא

 ,רָאפ ךיא ןוא -- לטנַאמ ַא טימ ּפָאק ןרעביא טקעדעגרעביא ךימ ,עטַאמש

 -ער וצ ןָאגַאװ ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז ןרַאדנַאשז עשיווטיל יד ןעוו

 ןבָאה ןרָאיטקַא יד ,טנייוװעג סעסירטקַא יד ןבָאה ,ןטנעמוקָאד ערעזנוא ןרידיוו

 ןיב ךיא .רעמָאי םוצ ןפלָאהעגוצ ןבָאה ךעלרעדניק יד ,טעּפילכעגרעטנוא

 ןוא טצכערקעג ,עילעטס רעד וצ ןגיוא עטצָאלגרַאפ טימ ןגיוצעגסיוא ןגעלעג

 | ...ץיה ןופ טדערעג

 רעריפ-טפעשעג רעד טָאה ? ןעשעג רימ טימ זיא סָאװ :עגַארּפ רעד ףיוא

 ןשיטַאמַארד ַא טימ טרעפטנעעג ,יקסווָאנַאמָאר על'השמ .,עּפורט רעד ןופ

 : רימ ףיוא קידנזיײװנָא ןָאט

 ןשידיא ןיא שזעװעינָאּפ ןייק םיא ןריפ רימ !סופיט-קעלפ !סופיט --

 -- גנַאג ַא טייג רע !ןטרָאד זיב ןעיצרעד טינ יוו-ייס טעװ רע ,לָאטיּפש

 ןפָאלעגסױרַא ןרַאדנַאשז יד ןענייז ױזַא ןזָאה ענעסָאשעגרעטנוא יװ ...סופיט

 זיב רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ןָאגַאװ ןופ

 | | ' ,שזעװעינָאּפ
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 ךיא בָאה ,עטיל ןיא טרעגלַאװעג ךיז בָאה ךיא סָאװ רָאי ריפ עצנַאג יד

 ןעגנולעג רימ זיא םישדח רָאּפ עדעי .טנעמוקָאד ןטכער ַא ןָא טעשטומעג ךיז

 "טיל ףיוא ןבירשעגנָא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ריּפַאֹּפ לקיטש ַא ןגירק וצ

 -עטשַאב יד .טרָא-טרובעג ןוא גנוקיטפעשַאב ,רעטלע ,ןעמָאנ ןיימ :שיװ

 *סַאקינעשריװ; ןשיוטיל ןץ'רוכיש ַא ןופ ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא גנוקיט

 ךָאנ ..."די-תנתמ;? ןשּפיה ַא רַאפ (לטעטש ןיילק ַא ןופ רעטסיײמיײצילָאּפ ַא)

 ןיוש רימ טָאה ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה עלעטעצ ןפיוא ןימרעט רעד רעדייא

 לקיטש רעדנַא ןַא ץעגרע ןעמ טגירק ואוו ןוא ױזַא יו חומ רעד טרַאדעג

 ...לטנעמוקָאד

 יּפָא ץלַא ןופ רעירפ טזומעג ןעמ טָאה ןלעטָאה ןוא ס'אינסכַא יד ןיא

 ןרָאפסױרַא םייב ,יײצילָאּפ רעד ןיא ךיז ןדלעמוצנייא ףיוא ןטנעמוקָאד יד ןבעג

 -לָאמעג טינ טניירפ ַא ייב ןפָאלשרעביא ,ןדלעמסיוא ךיז טזומעג ןעמ טָאה

 טינ .דניזעגזיוה עצנַאג סָאד הנכס ןיא ןלעטש וצ טניימעג טָאה ,טייהרענעד

 ךיז ךיא געלפ גָאטײב :ןטייצ עשיטירק טבעלעגכרוד ךיא בָאה לָאמנייא

 טכַאנייב ןוא ןטנעמוקָאד טימ רעליּפשיוש יד ייב ןרעמיצ יד ןיא ןרַאּפשוצ

 ןעגנערברַאפ ןוא טָאטש רעד רעטניה ריצַאּפש ַא ןּפַאכ טזומעג ךיא בָאה

 טזומעג ןיוש ךיא בָאה טייצ-רעטניוו ...ירפרעדניא זיב זָארג םענירג ןפיוא

 זיא ןבעל ןיא גרָאז עטסערג ןיימ .טנעמוקָאד ַא ואוו-ץעגרע ןעלדנַאהנײא

 (עיצַאמיטיגעל עלעיאר ַא) 1 "לטפילק, ַא ןעמ טגירק ואוו : ןעוועג

 רימ ךיז טָאה עקירעמַא ןייק ןרָאפ וצ ףיוא ןריּפַאּפ עניימ ןופ ךמס ןפיוא

 -ימ ןשיווטיל ןופ ריּפַאּפ ןלעיציּפָא ןַא ענוװָאק ןיא ןגירקוצסױרַא ןבעגעגנייא

 -פױרַא ןיימ טימ ריּפַאּפ םעד ףיוא .םישדח יירד ףיוא קיטליג : םוירעטסינ

 -פורַא ענװָאק ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד טָאה עיפַארגָאטַאפ רעטּפקעלעג

 רימ ייב ךָאנ ךיז טניפעג טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד) עזיוו ַא טלּפמעטשעג

 ,(ויכרַא ןיא

 א

 ךימ לָאז'מ טרַאװ ןוא ףיש רעד ןופ קעד ןטשרעביוא ןפיוא ייטש ךיא

 -ּפעלש .ןשטנעמ טימ טלביווש ןטנוא *קַאד; ןפיוא ."ןידה-םוי, ןיימ וצ ןפור

 ןּפעלש ןסָארטַאמ .ףיש רעד ןופ קעּפ ןוא טנטסַאק עסיורג סיוא-ןדָאל ןענישַאמ

 "רעד זיא'ס ןעמעוו ןרישזַאסַאּפ-סַאלק עטשרע יד ןופ שזַאגַאב םעד רעטנורַא

 ןוא ןעיורפ ,רענעמ ןטרַאװ *רעיּפ; ןפיוא .ןייגוצרעטנורַא ןרָאװעג טביול
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 רעד ףיוא ןעמולב טעקוב ַא טימ יורפ ַא .סיורג זיא למוט רעד .רעדניק

 :ףורַא טיירש טנַאה

 ! םייח ! םייח ---

 ןיימ זיא סָאד זַא ןייז לָאז :ןצרַאה ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה'ס

 ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא לייוו ,ןענעקרעד טינ יז ןעק ךיא ? עקשַאירַאמ רעטסעווש

 :רעטנורַא יירש ךיא .עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקװַא זיא יז ןעוו לגניא ןיילק ַא

 ? עקשַאירַאמ ---

 ,רעכיז רעטסעווש ןיימ טכַאמ --- ? עק'מייח ? םייח ---

 -- למוט םעד רעבירַא ךיא יירש --- !םייח ,ךיא ןיב סָאד !ָאי ,ָאי --

 ! ךיא ןיב סָאד

 זיא רעטסעווש ןיימ ןבעל ןַאמ רעד זַא ןסױטשעגנָא דלַאב ךיז בָאה ךיא

 ,הרש עמומ יד יאדװַא ןענייז קלָאפרָאּפ ערעטלע סָאד .עקדייז רעגָאװש ןיימ

 קידנעכָאפ ױזַא ,יקסווָאקנַאמ לארשי רעטעפ רעד ןוא ,רעטסעווש ס'עמַאמ רעד

 -- ףױרַא-ןטנוא ןופ רימ וצ ייז ןוא ּפָארַא-ןביוא ןופ ךיא -- טנעה יד טימ

 ןופ רעטנורַא רימ זיא ןייטש ַא ,טסירגַאב לָאמ ןטשרע םוצ ךיז רימ ןבָאה

 ,רעטסעוװש ןיימ :ףיש רעד ייב ןטרַאװּפָא ךימ ןעמוקעג ןענייז סע ,ןצרַאה
 ךימ לָאז'מ ןזָאלרעד טינ ןלעו ייז -- רעטעפ ןיימ ,עמומ ןיימ ,רעגָאװש ןיימ
 ןיימ וצ ,טייקטנלע ןיימ וצ ףוס ַא ןעמענ ןיוש טעװ ךעלדנע .ןקישקירוצ

 ,ןעמולב טימ ּפָא ךימ טרַאוװ'מ ,ןיילַא ןייז טינ רעמ ןיוש לעװ ךיא : שינעלגָאװ

 ןדלעמ ךיילג ךיז ןסייהעג רימ ןוא רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא סָארטַאמ ַא
 ןרעטכייל ַא טימ .ןטנעמוקָאד עניימ טימ ןרָאטקעּפסניא-עיצַארגימיא יד וצ
 -עג ךיז בָאה'כ .עטמַאַאב-עיצַארגימיא יד וצ ןדלָאמעג ךיז ךיא בָאה טימעג
 טגנַאלרעד ךיא בָאה ,רימ וצ ןעמוקעגוצ זיא'ס ןעוו ןוא ייר רעד ןיא טלעטש
 ,ןריּפַאּפ עניימ

 טגערפ --- (עיסעּפָארּפ ןייד זיא סָאװ) ?ןָאשעּפָארּפ רוי זיא טַאהװ --
 ,שילגנע ףיוא רָאטקעּפסניא ןַא ךימ

 סָאד זַא ןענַאטשרַאפ רע טָאה םינּפ ןפיוא ענימ רעטלפייווצרַאפ ןיימ ןופ
 ,דמערפ רימ זיא ןושל עשילגנע

 רעדנַא ןַא רימ ליוו --- (וטסיײטשרַאפ שינעילַאטיא) ?ָאנַאילַאטיא שיּפַאק ---
 -עג טשינ ןושל םעד ףיוא ךיוא בָאה ךיא ןעוו .ןפלעהסיורַא רָאטקעּפסניא
 זיא סָאװ רוחב רעקידנעלכיימש ַא ןָאטעג םענ ַא רימ וצ ךיז טָאה ,טרעפטנע
 ,(רעצעזרעביא) רעשטעמלָאד ַא יו טנידעג ןוא ןרָאטקעּפסניא יד ןבעל ןסעזעג
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 ךיז ןיב ךיא ןוא גערפ ַא רימ רע טיג -- ?וטסייטשרַאפ שידיא -- |

 .טרָאװ שידיא ַא טימ היחמ טושּפ

 ! דיא ַא ! דיא ַא ןיב ךיא ! שידיא --- ּפָאק ןטימ וצ ךיא לקָאש -- !ָאי ,ָאי --

 רענערָאבעג ַא טסיב וד זַא ןריואוושעג ךיא טלָאװ ריד ףיוא קידנקוק ---

 סָאװ -- .טלכיימשעצ רעצעזרעביא רעשידיא רעד ךיז טָאה --- רענעילַאטיא

 רימ רע טרעלקרעד -- ןסיוו רָאטקעּפסניא רעד ליוװ ,עיסעּפָארּפ ןייד זיא

 .שידיא ןשירעמשטייד ַא ףיוא

 ,רָאיטקַא רעשידיא ַא ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא --

 ?וטסיב טלַא יו ---

 .רָאי ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ןייא םעד ףיוא ,קיצנַאװצ ---

 ?ךיז טימ טכַארבעג וטסָאה טלעג לפיוו ---

 ! רַאלָאד ןצכַא ---

 ,טכַאלעצ רעצעזרעביא רעד ךיז טָאה -- ! ןגעמרַאפ ַא ? רַאלָאד ןצכַא --

 ןרָאטקעּפסניא יד ןבָאה ,שילגנע ףיוא טצעזרעביא רעפטנע ןיימ טָאה רע ןעוו

 .רעכעה ךָאנ טכַאלעצ ךיז

 ? רעטַאעט ןכלעוו ןיא ? ןליּפש וטסעװ ואוו ---

 ,טשינ ךָאנ סייוו'כ ---

 !קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ַא ןופ טקַארטנָאק ַא טסָאה --

 ,טקַארטנָאק ַא ןגירק רעכיז לעװ ךיא רעבָא ,טינ לייוורעד ---

 ס'רעצעזרעביא ןשידיא םעד זיא -- ? רעכיז ױזַא סע וטסיב סָאװ טימ ---

 .ןרָאװעג טסנרע םיִנּפ

 ןיא זַא ענוװָאק ןייק ןבירשעג רימ ןבָאה ןרָאיטקַא םירבח עניימ ---

 ,רָאיטקַא רעכעלצונ ַא ןיב ךיא .רעליּפשיױש עגנוי ןבָאה ןעמ ףרַאד עקירעמַא

 "ער :טעזי-טָא .רעגניז ַא ןיב ךיא ,עטערעּפָא ,עמַארד ליּפש ךיא .ןעמ טגָאז

 -עניב ןיימ זיא סָאד -- ווָאקָאלבַאי םייח : טעז ריא ; ןעמָאנ ןיימ טימ סעיזנעצ

 ןיוש בָאה ךיא סָאװ ןלָאר ענעדישרַאפ ןיא רעדליב עניימ ןענייז טָא .ןעמָאנ

 ןרָאטקעּפסניא יד ייב גנידצלַא קידנגיילסיוא ךיא רעלקרעד -- טליּפשעג

 ,שיט ןפיוא

 -עלב ,ןשיפַא יד ףיוא ןעלקיוו ,רעדליב עניימ ןקוקַאב ןרָאטקעּפסניא יד

 ןזײװַאב עניימ זַא ךעלרעּפנײשַאב רעבָא ליפ ךיא ; ןעגנוטייצ עשידיא יד ןרעט

 ןיא .ייז ףיוא טינ ןקריוו ןעגנורעלקרעד עניימ ןוא קורדנייא ןייק טינ ןכַאמ

 השרד ַא רימ רַאפ ןטלַאהעג ןרָאטקעּפסניא יד ןופ רענייא טָאה ןָאט ןטלַאק ַא
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 ןענַאטשרַאפ בָאה ,ןושל סָאד קידנעייטשרַאפ טינ ,ךיא וליפַא זַא שילגנע ףיוא

 טָאה רעצעזרעביא םעד ןופ .ּפָאק ןיימ רעביא טגנעה ערַאמכ עצרַאװש ַא זַא

 ; סָאװ-טָא ןעמוקַאב סע ךיז

 םעד רַאפ רעירפ גָאט ַא טימ ןעמוקעגניירַא טלָאװ ףיש ןייד ןעוו --

 ןפלָאהעג ריד טלָאװ סע יצ טשינ ךיוא ךיא סייוו ,ץעזעג-עיצַארגימיא םעיינ

 { רַאלָאד ןצכַא ...וטסָאה טלעג ; טינ וטסָאה רעטַאעט ַא טימ טקַארטנָאק ןייק

 ןייד ןרעדנע וצ םיבורק-טולב עטנעָאנ גונעג טינ -- עטנַאט ַא ,רעטסעווש ַא

 טָאה טפַארק ןיא ןיירַא רעטציא זיא סָאװ ץעזעג"-עטָאװק רעיינ רעד ,סוטַאטס

 ,ןקישקירוצ ןפרַאד ךיד טעוו'מ ;עיצַאוטיס ןייד טכַאמעג רעגרע ךָאנ

 ןיהואוו !ןקישקירוצ .קנַאדעג רעד ךרוד רימ טפיול !ףוס ןיימ זיא סָאד

 ? ןיהואוו ? ןקישקירוצ

 -עזרעביא םעד סנַארט ןיא יו ךיא רעה --- דייל רעייז רימ טוט'ס --

 טסיב וד .זנוא ןָא טינ ךיז טדנעווס !ץעזעג זיא'ס --- דייר-תונמחר ס'רעצ

 ערעסעב טימ ,ןפיש ערעדנַא ןופ ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעקיצנייא רעד טינ

 ,ןרָאפקירוצ ןזומ ןלעװ ,ענייד יוװ ןריּפַאּפ

 ,ןשיפַא יד ןבעגעגקירוצ רימ רָאטקעּפסניא רעד טָאה טייצ רעד ךרוד

 -קעוװַא רע טָאה ןריּפַאּפ עלַאגעל עניימ ; סעמַאלקער ערעדנַא יד ,רעדליב יד

 ,עיזיווער ןיימ טקידנערַאפ ךיז טָאה םעד טימ ןוא טייז ַא ןָא טגיילעג

 זַא רעטסעווש ןיימ ןגָאװצנָא ידכ קעד ןפיוא ןּפַאכּפױרַא ךיז ליוו ךיא

 -רַאפ סָארטַאמ ַא ךימ טָאה קעד םוצ קידנעמוקוצ .קירוצ ךימ טקיש ןעמ

 ,.,טזָאלעגסױרַא טינ רעמ ןוא ןטלַאה

 -עג ךיז ךיא בָאה -- ןטנוא טרַאװ יז ? רעטסעווש ןיימ ןעז ךיא ןעק ---

 .רעצעזרעביא ןשידיא םייב ןטעב

 ,טרַאװ ןוא קעװַא ךיז ץעז -- רעפטנע רעד ןעוועג זיא -- ! ןיינ --

 ןיוש ןענייז סע ואוו רעמיצ ןופ לקניוו ַא ףיוא ןזיװעגנָא רימ טָאה רע

 בָאה רעטרעווילגרַאפ ַא .ןקישוצקירוצ ףיוא ע'טּפשמ'רַאפ ערעדנַא יד ןסעזעג

 ,רימ טימ ךיז טוט'ס סָאװ קידנסיװ טינ ,ייז ןשיווצ טצעזעגקעװַא ךיז ךיא

 ךיז טימ ןעמענ ןסייהעג זנוא ןעמ טָאה רעטעּפש העש עכעלטע טימ
 ,ןלעטשוצ ןיוש זנוא ןעמ טעװ שזַאגַאב ןרעווש םעד .ןכַאז-טנַאה יד זיולב
 ןגיוא עניימ ןבָאה ףיש רעד ןופ קעד םוצ רעמיצ םעד ןופ זנוא קידנריפסױרַא
 טסואוורעד ךיז אמתסמ ןיוש טָאה יז ,טסיזמוא רעבָא ,רעטסעווש ןיימ טכוזעג
 ,רעדורב םעד ןָא ,ןעמולב יד טימ ןעגנַאגעגמײהַא ןוא קילגמוא ןיימ ןגעוו
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 -רָאטָאמ ַא ןיא רעטייל-קירטש ַא ףיוא טריפעגרעטנורַא זנוא טָאה'מ

 סָאד ,שזַאגַאב רעצנַאג רעזנוא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה ןטרָאד ,ןיירַא לפיש

 "טייהיירפ רעד ייברַאפ רעסַאװ ןרעביא ןעמיווש טזָאלעג ךיז טָאה לפיש

 ןעמואוושעגוצ ןענייז רימ ,ךיוה רעד ןיא לקַאפ ןקידנענערב ריא טימ עוטַאטס

 ,"דנַאלײא-סילעג ףיוא ןדרַאג-לסעק רעד -- לזניא-ןרערט םעד וצ

 30 לטיּפַא ק

 דנַאלייא-סילע

 רעקרַאי-וינ ןיא לזניא רעניילק ַא זיא דנַאליײא-סיל

 ףיוא זיא 1954 זיב 1891 רָאי םעד ןופ ,ןטעהנַאמ ןיא ןפַאה

 יד רַאפ ץַאלּפ-סגנודנַאל-טּפױה רעד ןעוועג דנַאלייא-סילע

 ןטרָאד .ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד וצ ןטנַארגימיא ןָאילימ 6

 -ַאב גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ןופ ןרָאטקעּפסניא יד ןבָאה

 ,טשינ ןעמעוו ןוא דנַאל ןיא ןעמוקוצניירַא ןביולרעד וצ ָאי ןעמעוו טמיטש

 -עגמוא יד עקירעמַא ןופ טקישעגסױרַא ךיוא ןעמ טָאה דנַאלייא-סילע ןופ

 לזניאק רעד ;דנַאליײא-סילע טלטיטַאב ןבָאה ןדיא .ןטנעמעלע ענעשטנואוו

 עשידיא עקיטולב טימ ןכייט ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ןענייז ןטרָאד לייוו ,"ןרערט ןופ

 -סילע ףיוא ;"ּפָאטץלעמש; ַא יװ טסואווַאב ךיוא זיא עקירעמַא .ןרערט

 ןצלָאמשעצ ןטרָאד זיא ןעמ ,טכָאקעג ןוא ןדָאזעג דימת עקַאט טָאה דנַאליײיא

 טוג ױזַא ךיז טָאה רַאפרעד ,.לסעק-ערַאּפ ַא ןיא יוװ ןייּפ ןוא רעצ ןופ ןרָאװעג

 "ןדרַאג:לסעק, טָאטשנָא) "ןטרָאג-לסעק, ןעמָאנ רעשידיא רעד טסַאּפעגוצ

 ,(שילגנע ףיוא

 ַאזַא ןעוועג ןטרָאד ןיוש זיא דנַאליײא-סילע ףיוא ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו

 -גײרַא עקליּפש ַא ואוו ץַאלּפ ןייק רעמ ןעוועג טינ טושּפ זיא'ס זַא טפַאשגנע

 ענעטלַאהרַאפ רעטנזיוט ןענופעג ןטרָאד ןיוש ךיז ןבָאה אמזוג ןָא .ןפרַאוואוצ

 יילרעלכ ןופ ןּפיט ןעוועג ןענייז ייז ןשיװצ .ןפיש רעקילדנעצ ןופ ןטנַארגימיא

 טָאה'מ .םידגב ןוא ןטכַארט ענעדישרַאפ ןיא ןָאטעגנָא ,ןרילָאק-טיוה ןוא ןסַאר

 -ירָאק יד ןיא ןליפַא ,לקניוו יירפ ַא ןעוועג רָאנ זיא'ס ואוו טרעגלַאװעג ךיז

0 
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 "ייא יד ףיוא טריטרַאוװקנייא ןעמ טָאה רעדניק-גיוז טימ עקיד'לזמ יד .ןרָאד

 .ןרעמיצ-עמרַאזַאק עגנַאל יד ןיא ,ערעדנַא יד רעביא ענייא ,ךעלטעב ענרעז

 ףיוא רעדָא ,לקנעב ַא ףיוא ,שזַאגַאב ןפיוא ןפָאלש טזומעג ןבָאה רענעמ יד

 .דרע רעד

 "סיוא רימ ןענייז רעטסנעפ-הסיפת עגנַאל יד ףיוא סעטַארג ענרעזייא יד

 ?ןענַאד ןופ ןפױלטנַא ןעד ןעק'מ ? סעטַארג סָאװ וצ :ץיוו ַא יו ןעמוקעג

 סעטַארג יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא רעטעּפש .ןיײרַא רעסַאװ ןיא ןדייס

 טָאה'מ .ןכוזרַאפ-דרָאמטסבלעז ןופ ןטנַארגימיא יד ןצישַאב וצ ףיוא ךיוא ןעניד

 דנַאלײא-סילע ףיוא .ךיוא ןקישקירוצ םייב רעסַאװ ןיא ןפרָאװעג ןיוש ךיז

 ןבעל סָאד ןרָאװעג סאמנ ייז זיא'ס זיב גנַאל ױזַא ןטנַארגימיא ןסעזעג ןענייז

 ,..ףוס ַא ןכַאמ וצ יוװ ןגעוו ןוא ןעלטימ ענעדישרַאפ טכוזעג ןבָאה ייז ןוא

 רענַאקירּפַא יד ןופ ןטנַארגימיא-רעגענ יד טריקָאש ךימ ןבָאה ןטסרעממַא

 ןטנעָאנ ןיא ייז טימ ןייז וצ ןעמוקעגסיוא טינ לָאמנייק ךָאנ רימ זיא'ס ,רעדנעל

 תומוקמ עניימ ןיא ךיא בָאה ָאניק ַא ןיא רעדָא קריצ ַא ןיא ץוח .טקַאטנָאק

 רעייז .ןסַאמ ןיא ןעוועג ייז ןענייז ,דנַאליײא-סילע ףיוא ,ָאד ,ןעזעג טינ ייז

 | ,דחּפ ַא רימ ףיוא ןפרָאװעגנָא טָאה ןעזסיוא

 תונושל ענעדישרַאפ ףיוא ןדלַאװעג יד ןוא ןעיירשעג יד ,למוט רעד

 ,טײקילײװגנַאל ןופ ןעגנַאגעגסױא טושּפ זיא'מ ,ןכַאמ ביוט טנעקעג ןבָאה

 ךעלדנייב ןיא ,ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןוא דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןענייז רענעמ

 -עייז ןופ טלייצרעד ךיז ןוא קעּפעג יד ףיוא ןסעזעג ןענייז ןעיורפ יד .(סיַאד)

 -מורַא ןענייז סָאװ רעדניק יד ףיוא ןעירשעג רעדָא ,עּפָארײא ןיא ןקילג ער

 סעקישָאל עדליוו יװ ערעדנַא יד ענייא טגָאיעגכָאנ ,ןרָאדירָאק יד ןיא ןפָאלעג

 ,ןעיירעשטיווק ערעייז טימ ןרעיוא יד טעשולגרַאפ ןוא

 -נַאצ עשרעדניק יד ןיא טשימעגניירַא ןרעטלע יד ךיז ןבָאה טפָא רעייז

 ןגעלשעג וצ טריפרעד טָאה סָאד .סעדווירק ערעייז ןעמונעגנָא ךיז ,ןעיירעק

 ןַא ןופ ןטַאט ןעיירטעג ַא ןצישַאב טפרַאדַאב טּפָא ןבָאה רעטכעוו יד ןוא

 ...ףלח ןשינעילַאטיא

 ןיימ ףיוא טצעזעגקעװַא ךיז ךיא בָאה רָאדירָאק ַא ןופ לקניוו ַא ןיא

 ,םורַא הביבס יד טּפַאזעגנייא ןוא ןַאדָאמעשט ןיימ ןבעל עניזרָאק רענעיורטש

 !ףוס רעד זיא סָאד :קנַאדעג ןייא טשימעג רימ ךיז טָאה ּפָאק ןיא
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 יד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא דנַאליײא-סילע ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעוו

 יד ייב טגערפעג ןבָאה עכלעוו ןטנַארגימיא עקינעי יד .ןדנוטש-טיורב-טנווָא

 ירפ ןביז ןגרָאמ :ןעועג רעפטנע רעד זיא ?ָאד ןעמ טסע ןעוו : רעטכעוו

 ןופ ןעמונעגטימ ךיא בָאה ןטרעװנָאק טימ ריּפַאּפ ,(קיטשירפ) "טסעפקערב;

 -סיוא ןעמונעג ןוא סיוש ןפיוא לכיב ַא טגיילעגרעטנוא ךיא בָאה ,ףיש רעד

 ךיז ןטעבעג .רעגָאװש ןוא רעטסעוװש ןיימ וצ ווירב ַא ןיא ץרַאה ןיימ ןסיג

 וצ ןטסטנעָאנמַא ןשטנעמ יד .ןעװעטַאר ךימ ןוא ןבָאה תונמחר ןלָאז ייז זַא

 -ייס ווירב עניימ טעוו'מ ,ןביירש ןיימ טסיזמוא זיא'ס זַא ןטלַאהעג ןבָאה רימ

 -- דנַאלײא-סילע ףיוא טציז ןעמ סָאװ טייצ רעד ךרוד .ןקישרעביא טינ יו

 -רַאפ םוש ןייק ןבָאה טינ ןעמ רָאט -- ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ ייז ןבָאה

 -עוו ןעוועג ןיוש ןענייז םינכש עניימ .טלעוו רעקידנסיורד רעד טימ גנודניב

 ,םיגהנמו םיניד עלַא ןופ טסואוועג ןבָאה ייז ,דנַאליײא-סילע ףיוא ןענַארעט

 "גיק ןוא ןעיורפ ענעמוקעגנָא עיינ יד ןעמונרַאפ ןבָאה ךעלטעב ענרעזייא ערעייז

 ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ .זנוא טימ ךיילגוצ טרעגלַאװעגמורַא ךיז ייז ןבָאה ,רעד

 ,ווירב ןיימ ןפרָאװעגנײרַא ןוא ךיז טניפעג לטסעק-טסָאּפ סָאד ואוו ןענופעגסיוא

 "יא טינ עקַאט טקישימ ןעוו ,טנכערעגסיוא ךיא בָאה ,בייחמ ךָאד זיא לכש רעד

 .ןעמוקנָא טעוו אמתסמ ? לטסעק-טסָאּפ ַא ָאד זיא עשז-סָאװ וצ --- ווירב יד רעב

 ןוא ךעלּפמעל עשירטקעלע יד ןשָאלעגסיױא ןעמ טָאה רעגיײזַא 9 םורַא

 .רעטסניפ רעד ןיא ןבילבעג רימ ןענייז גנַאגסױרַא םייב עלעּפמעל ַא ץוח

 -רַאפ ףיוא טגירקעג ךיז ןבָאה ךעלרָאּפ ; טנייוועג ןבָאה רעדניק ךעלציּפ יד

 ; רַאמשָאק ַא ןופ יוװ טּפַאכעגפיױא ךיז בָאה ךיא ; ןטקעלַאיד ןוא תונושל ענעדיש

 ןיימ טײרּפשעגסױא בָאה'כ .עניזרָאק רעד ףיוא גנַאלש ַא יו טיירדעג ךיז

 ןעמונעג טינ רעבָא ךימ טָאה'ס .דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז ןוא לטנַאמ

 ,עקירעמַא ןיא טכַאנ עטשרע ןיימ טכַארברַאפ ךיא בָאה ױזַא ,ףָאלש ןייק

 -דָאב ןיא ץַאלּפ ַא ןּפַאכרַאפ וצ "הנותח; ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה גָאטרַאפ

 שינעפרעדַאב עכעלשטנעמ סָאד ןָאט וצ ןיהַא ןסירעג ךיז ןבָאה עלַא ,רעמיצ

 ןעניפעגוצסיוא גנַאל ןעמונעג טינ טָאה רימ .םינּפ סָאד ןעקנעװשּפָא שטָאכ ןוא

 ייב טיירגעגוצ ןייטש ןעמ זומ ,קיטשירפ ןופ ןסינעג סעּפע ליוו'מ ביוא זַא

 ןטימ טגנילק ןעמ רעדייא רעירפ העש ַא טימ שטָאכ רעמיצ-סע ןופ ריט רעד

 ,ןפָארטעג לָאמ ליפ ךיז טָאה'ס יװ ,ןפערט ןעק ,דובכ ףיוא ןעמ טרַאװ .קָאלג

 ןטרַאװ ןפרַאד ןוא ןעמעלַא ךָאנ ןיוש רעמיצ-סע םוצ ןעמוקוצ לָאז ןעמ זַא

 | ,(גָאטימ) *שטנָאל, זיב ןסייבנָא ןטימ
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 ןיוש זיא רעמיצ-סע םוצ ןעמוקעגוצ לָאמ ןטשרע םוצ ןיב ךיא ןעוו

 קָאלג רעד יוװ ױזַא .ןומה רענשזַאװ ץנַאג ַא טלמַאזרַאפ ןענַאטשעג ןטרָאד

 ןעמונעג ןוא ןריט יד טלַארּפעגפױא רעטכעוו ייווצ ןבָאה ,ןעגנולקעצ ךיז טָאה

 עכלעוו עטצעל יד .ןירַא רעמיצ-סע ןיא ןטנַארגימיא יד ןגָאי ןוא ןביירט

 -סיױרַא רעטכעוו יד ןבָאה ,לענש ױזַא ןגירקוצניירַא ךיז ןזיװַאב טינ ןבָאה

 ןעוועג דבכמ ייז ןבָאה רעכירק עטצעל עמַאס יד ןוא םילוזלז טימ טיילגַאב

 בָאה'כ ןעוו ,ןרָאװעג רעגילק ךיא ןיב רעטעּפש ...קלח-רעטניה ןיא סופ ןטימ

 ךיא בָאה ,ןייג ןסע םוצ עטצעל יד ןופ ןייז וצ סיוא רימ טמוק סע זַא ןעזעג

 טָאה "עלעסיפ, ס'רעטכעוו םעד ןופ ץעז ַא ךָאנ לייוו ,ןסעגעג טינ יַאדַאב ןיוש

 | ...ןציז טנעקעג טינ געט עכעלטע ןעמ

 ַא ףיוא יו יירעגירק ַא ,ײרעּפַאכ ַא ןעועג זיא לָאז סע ןסיורג ןיא

 לקיטש ַא טקידיילעגסיױא ךיז טָאה'ס זיב טרַאװעג בָאה ךיא .,דירַאי ןשימייה

 יד ןופ ןעװעג םעוט סעּפע בָאה'כ ,ןשיט עגנַאל יד ןופ םענייא ייב ץַאלּפ

 ,רָאדירָאק ןיא עלעקניוו ןיימ וצ קירוצ טזָאלעג ךיילג ךיז ןוא ?םייריש;

 טגרָאזרַאפ ענעמוקעגנָא עיינ יד ןעמ טָאה קיטשירפ ןטשרע םעד ךָאנ

 ,דנַאליײא-סילע ףיוא ןייז וצ גהונ ךיז ױזַא יו סעיצקורטסניא ןופ לטעצ ַא טימ

 ךיוא -- ןכַארּפש עכעלטע ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז ןעגנונעדרָארַאפ יד

 "רעד ךיז בָאה ךיא .תויתוא עשידיא טימ ןָאגרַאשז ןשירעמשטייד ַא ףיוא

 עלעיצעּפס א טיירגעגוצ זיא רשכ ןסע ןליוו סָאװ ןדיא יד רַאפ זַא טסואוו

 ."רשכ ילטקירטס; זיא ןעמ זַא ןדלעמ רעירפ רעבָא ךיז ףרַאד'מ .וינעמ ע'רשכ

 ,ןדיא ןשיווצ ןייז שטָאכ רימָאל :טרעטנומעגפיוא לסיבַא ךימ טָאה הרושב יִד

 "עג טשינ זיא רימ .ליומ ןיא טרָאװ שידיא ַא ןעמענ ןענעק שטָאכ ךיא לעוװ

 ,טעמרָאקעג זנוא טָאה ןעמ עכלעוו טימ *סעוװַארטָאּפ , יד ןירַא זלַאה ןיא ןכָארק

 ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו טימ ןּפיט ערעדנַא יד ןוא רעזעניכ ,סרעגענ יד

 טרילומיטס טינ ךיוא ,ןייז לָאז טדערעגסיוא טינ ,ןבָאה ןשיט יד ייב ןציז וצ

 ! "רשכ-טַאלג, --- רשכ רָאנ סע ךיא זַא ןדלָאמעג ךיז ךיא בָאה ,טיטעּפַא ןיימ

 טימ גָאט ַא לָאמ יירד ןעועג דבכמ זנוא ןעמ טָאה שיט ן'רשכ םייב

 -סױרַא ךיז טָאה רעטעּפש ,ןסעטַאקילעד ןוא טשרואוו ?ע'רשכ/, סי'נַאמפנָארב

 ייב ןסינעג טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה *תורשכ; עבלעז יד זַא איסהרפב ןזיוועג

 ןציז וצ רעמענעגנָא ןעוועג טרָאפ רעבָא זיא'ס ...שיט םענ'הפירט םעד

 ןוא תורצ עטקַאהעג עבלעז יד ףיוא ןעוועג רימ ןענייז עלַא .ןדיא ןשיוצ

 ,"המחנ יצח --- םיבר תורצ? : ךָאד טגָאװמ ,רעכעליירפ ךס ַא ןעוועג זיא'ס
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 ןרעוװ ןפיש יד ןופ ענעמונעגרעטנורַא ןטנַארגימיא טימ ןטרָאּפסנַארט עיינ

 טלעפעגסיוא טינ ןבָאה סע סָאװ סנ ַא .דנַאלײא-סילע ןייק ךעלגעט טכַארבעג

 ףױא .ןרָאװעג טקיזיולרַאפ ןעמ טלָאװ טינ זַא ,רעדעב-עיצקעפנעזיד ןייק

 עקיצרַאה-ךייוו יד .ןעוועג דיּפקמ רעייז אקווד ןעמ טָאה ךיז ןדָאב ןטפָא םעד

 סָאװ ןופרעד ךיז טמענ סָאַאכ רעד : טרעפטנערַאפ ךיז ןבָאה רעטכעוו יד ןופ

 -לעזַא ןגרָאזַאב וצ טיירגעגוצ טינ יז ןענייז ץעזעג-עטָאװק םעיינ םעד בילוצ

 רעזנוא זיב ןעשטומוצ ךיז רימ ןזומ רַאפרעד ;ןטנַארגימיא טימ תונחמ עכ

 .ןרעוו טמיטשַאב טעוו לרוג

 יז טעװ רשפא ,רעטסעווש ןיימ ןופ העידי ַא ףיוא ץלַא ךָאנ ףָאה ךיא

 טזָאלרַאפ ןעוועג טלָאװ'כ יװ ךיז ליפ ךיא .ווירב עניימ ףיוא ןרעפטנע רימ

 טימ ןעק'מ יצ ןדיא ַא ייב ךָאנ ךיז גערפ ךיא .טלעוו רעד ןופ ןסעגרַאפ ןוא

 החריט רעד רַאפ ןבעג וצ טיירג ןיב ךיא ...עלעווירב ַא ןקישסױרַא ןצעמע

 סיוא ךיז ןכַאל יז .ןרַאלָאד ענעבילברַאפ ןצכַא עניימ ןופ לרעפניפ ןצנַאג ַא

 יינַאמ יד-טָא טינ ןעמ טכַאמ ָאד .עּפָארײא טינ ,עקירעמַא זיא ָאד : רימ ןופ

 עקיצנייא יד .טיזיוו ַא טימ רעהַא וצ טינ םענייק וליפַא טזָאל'מ ...סעגרָאפ

 דנערווער ַא ,חלג ַא זיא ,קיטנוז ,ךָאװ ַא לָאמנייא רעהַא ןיירַא ָאי ןעמוק סָאװ

 .ןצכערק ןפלעה ןוא תושרד עקידרעייפ-םַאלּפ ןטלַאה ייז ,ײבַאר ַא ןוא

 ; ףרָאדנעװ ןבואר וצ לווירב םענעבירשעגנָא ןַא טימ םורַא ךיז גָארט ךיא

 ךיא טלָאװ ,טייהנגעלעג ַא רימ ךיז טכַאמ סע ןעוו .טינ ךיא בָאה סערדַא ןייז

 "עג ךיא בָאה ,ןטרָאד .עּפַאק-*לַאיָארק ןיא ןבעגרעביא סע לָאזימ ןטעבעג

 ןוא רעביירש ,רעליּפשיש עשידיא עלַא ןופ טקנוּפלמַאז רעד זיא ,טסואוו

 .עּפָארײא ץנַאג רעביא םש ַא טַאהעג טָאה *לַאיָאר, יד ,רעלטסניק ערעדנַא

 עקיבואר סע טלָאװ ,ןיהַא לווירב סָאד ןקישסױרַא ןעגנילעג רימ לָאז סע ןעוו

 ?ױזַא יו ? ןעמעוו טימ --- קיש ייג רעבָא ,ןגָארקעג רעכיז

 "קירוצ ןיוש ךיז טָאה *םַאדרעטָאר, ףיש ןיימ זַא טסואוורעד ךיז בָאה'כ

 .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק רעמ ךָאנ ןרָאװעג רימ זיא'ס .דנַאלָאה ןייק טרעקעג

 ןעועג רעביל ןיוש רימ טלָאװ ,ןרָאפקירוצ ןעמוקסיוא ָאי לָאז רימ ביוא

 ךיא ביירטרַאפ --- 1 ןרָאפקירוצ .ןַאטיּפַאק-ףיש ןקיצרַאה םעד טימ ןרָאפ וצ

 בָאה ךיא סָאװ ןיוש סייוו ךיא ! ןרָאפקירוצ טינ לעוו'כ -- קנַאדעג םעד ךיילג

 !ןקישקירוצ טינ ךימ ןעמ טעוװ ןקידעבעל ַא ...ןָאט וצ

 5 יא
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 -עגפיונוצ ךיז ,ןטנַארגימיא עשידיא יד ,רימ ןבָאה ירפ רעד ןיא קיטנוז
 ,תוליפת עכעלטע ןגָאזּפָא ןכָאנ .יַאבַאר ַא טימ "טסניד-סעטָאג, ַא וצ ןעמוק
 -שידיא ןגעוו השרד ַא זנוא רַאפ ןטלַאהעג ,"חולג; ַא ,ײבַאר רעגנוי רעד טָאה
 ןוא טייהיירפ ,עיטַארקָאמעד רענַאקירעמַא ,עביל-רעדורב ,ץנַארעלָאט ,טייק
 ,טייקיטכערעג

 טנעקעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ענעטילעג ןענופעג ךיז ןבָאה זנוא ןשיווצ
 ןוא ןקידערּפ ןטימ עמַאס ןיא ןגָאלשעגרעביא יַאבַאר םעד ןבָאה ייז .ןשרעהַאב
 : ןגָארפ םיא טלעטשעג

 טלייצרעד ? ץנַארעלָאט ,טייהיירפ ןגעוו זנוא טלייצרעד ריא ,יַאבַאר --

 טדער ריא ?הסיפת רעד ןיא ןקינייּפ זנוא ןעמ טעװ גנַאל יװ רעסעב זנוא
 יד זנוא רַאפ ןעוט סָאװ ,אברדַא ,זנוא טגָאז ? טייקשידיא ,עביל-רעדורב ןגעוו
 -עמַא זיא סָאד ? טשרואוו ע'רשכ טימ זנוא ןגרָאזרַאפ ייז ? ןדיא רעקרָאייוינ
 -לושמוא ןטלַאה ןצ טניימ טייהיירפ רענַאקירעמַא ? טייקיטכערעג רענַאקיר

 ?גייטש ַא ןיא תויח עדליוו יו טרַאּפשרַאפ ןשטנעמ עקיד

 םעד ןטיבעג דלַאב טָאה ,תונעט עטכערעג יד ןופ טרירעג ,יַאבַאר רעד
 טדערעצ זנוא טימ ךיז רע טָאה ןפוא ן'טושּפ ַא ףיוא .השרד ןייז ןופ חסונ
 -"טָאװק, יד זַא ןײטשרַאפ וצ ןבעגעג זנוא טָאה רע .ץרַאה וצ ץרַאה ןופ
 -נעל יד ןיא תוריזג יד יוװ ױזַא ,ןדיא ןגעק זיולב טליצעג טינ ןענייז ןצעזעג

 ןענייז ןדיא .ךיילג ןעמעלַא רַאפ ץעזעג ַא זיא'ס ; ןעמוק רימ ןענַאװ ןופ רעד
 ערעדנַא ןופ ןוא *סַאיַאה, ןופ רעטערטרַאפ .זנוא טימ טריסערעטניארַאפ ָאי
 סָאװ ןרעהרַאפ יד ייב םענייא ןדעי ןקידייטרַאפ ןלעװ ןטּפַאשלעזעג עשידיא
 זנוא רע טָאה -- טקישעגקירוצ ןרעוו ןדיא קינייװ רעייז .זנוא ןטרַאװרעד
 טזָאל'מ ,ךיוא סע ןעמ טוט ,וליפַא ןריטנַארַאג ףרַאד ןעמ ןעוו --- טסיירטעג
 ןוא ןוחטב ןבָאה רָאנ ןפרַאד רימ ,ןפלעה זנוא טעוומ .ןלַאפ טינ םענייק
 ןעמעוו ןופ ,רע'מינּפ-תוזע יד וליפַא ןבָאה רעטרעוו עקיצרַאה יד ךָאנ ,דלודעג
 םיא ןוא יַאבַאר םעד רַאפ טקידלושטנַא ךיז ,טדערעגסױרַא ןבָאה תורצ יד
 ,טרידָאלּפַא קרַאטש

 טלייצרעד םיא בָאה'כ ,טייז ַא ןָא יַאבַאר םעד ןעמונעגקעוַא בָאה ךיא

 לווירב ַא ןבעגרעביא ןייז טוג ױזַא לָאז רע זַא ןטעבעג ןוא בצמ ןיימ ןגעוו

 -רעביא ןיוש ןעמ טעװ ןטרָאד ןוא ,וינעווע דנָאקעס ףיוא עפַאק-"לַאיָאר, ןיא

 טרעטיצעגפיוא שזַא טָאה יַאבַאר רעד .ןקידנפערטַאב םעד וצ לווירב סָאד ןבעג

 ,השקב ןיימ ןופ
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 ,טיהנעטיעג רע טָאה -- ןָאט טינ סע רָאט ךיא ןוא ץעזעג ןגעק זיא'ס --

 :ןטעבעג םיא ייב ךיז בָאה ךיא

 ךיז ןפרַאװ וצ יו שרעדנַא טינ סיוא טמוק רימ !שפניחוקיּפ זיא'ס ---

 "מורַא קיטכיזרָאפ ךיז טָאה יַאבַאר רעד .ןרָאװעג רעכייוו זיא רע .רעסַאװ ןיא

 וצ לווירב סָאד טנַאה ןיימ ןופ ןעמונעגסױרַא רע טָאה רעטרעוו ןָא ,טקוקעג

 .ףרָאדנעװ רבח ןיימ

 שפנ-תריסמ ַא רַאפ סָאװ טימ טסואוורעד טשרע ךיז ךיא בָאה רעטעּפש

 טליפרעד טָאה רע .תוחילש ןייז טריפעגכרוד טָאה שטנעמ רעלעדייא רעד

 ןשינבר ןייז טימ רָאנ טינ טריקיזיר רע טָאה רַאפרעד ןוא שפנ"חוקיּפ זיא'ס זַא

 שידיא ַא :עקַאט ךָאד ןעמ טגָאז ...טייהיירפ ןייז טימ ךיוא רָאנ ,שזַאטס

 .אבה-םלוע טנידרַאפ טָאה יַאבַאר רעד .ןצַאשוצּפָא טינ זיא ץרַאה

 ןעמַאזקע רעטשרע ןיימ

 31 ל טיפ ַא ק

 טרעהי'מ ןוא טינ טעזימ ,טכענ ןוא געט ןענייז ײברַא

 ןיימ וצ לווירב ַא ךיא ביירש גָאט ןדעי .םענייק ןופ טינ

 -טסָאּפ ןיא ןירַא סע ףרַאװ ,עמומ ןיימ וצ ,רעטסעווש

 -לש"ונובר רעד טרָאפ טעװ רשפא ,רעמָאט -- לטסעק 7 |

 ,סנ ַא ןזייװַאב םלוע

 ןוא רעטכעוו ַא וצ רימ וצ טמוק ,קיטשירפ ךָאנ דלַאב ,ןגרָאמירפ ַא ןיא

 ןיוש ךימ טעוװ רע ןוא שזַאגַאב ןצנַאג ןיימ טימ טיירג ןייז וצ רימ טלעפַאב

 טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ןטָארעג ךיוא רימ טָאה רע ,ףרַאד'מ ןיהואוו ןריפ

 ןעמוקקירוצ טינ רעמ ןיוש ךיא לעװ רעהַא לייוו ,טניירפ עניימ

 ךימ טקיש'מ :ּפָאק ןיא ןָאטעג ּפַאלק ַא רימ טָאה סָאװ עטשרע סָאד

 לקעּפ סָאד ,ןַאדָאמעשט ןטימ עניזרָאק ןיימ ןָאטעג ּפַאכ ַא בָאה'כ !קירוצ

 טגלָאפעגכָאנ ןוא רעדנוזַאב ןטלַאהעג בָאה ךיא סָאװ עמַאלקער-רעטַאעט

 "רעשט רעשירטקעלע; רעד) "לוטש ןשירטקעלע; םעד וצ יו רעטכעוו םעד

 "טױט; עסעיּפ רענַאקירעמַא ס'רָאש השמ ןופ טנַאקַאב ןעועג רימ זיא

 .("ףָארטש
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 רעסיורג ַא ףיוא .םוירָאטידיױא ןסיורג ַא ןיא טריפעגניײרַא ךימ טָאה'מ

 -עגנָא רענעמ ערעטלע יירד ,טכירעג ַא ןיא יו ,ןסעזעג ןענייז עמרָאפטַאלּפ

 ןרַאטערקעס ןסעזעג ןענייז ןטייז עדייב ןופ .סעסַאר עגנַאל ,עצרַאװש ןיא ןָאט

 -ימיא ךָאנ טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא םוירָאטידיױא רעד .סעשרַאטערקעס טימ

 "יגער עשיטָאטש טימ ךיוא יװ ,רעהרַאפ םוצ ןפורעג טָאה'מ ןעמעוו ןטנַארג

 ףיוא ךיז ןיפעג ךיא זַא ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס .טייל-סגנוטייצ ןוא טסעג-סגנור

 "פיוא-רעטַאעט ַא ןכַאמ ףרַאד ךיא רעכלעוו ייב גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא ןַא

 ,טירט

 לעוו'כ זַא עינָאמערעצ-העובש יד טריפעגכרוד טָאה רעצעזרעביא רעד

 ןימ זַא שידיא ףױא טרעלקרעד רימ רע טָאה ךָאנרעד .תמא םעד ןגָאז

 ייז ,?ירעיַאווקניא וװָא דראָאבק רעד ןופ ןרעוו טכַארטַאב טציא טעװ "סיעק,

 רעדָא ןקישקירוצ :לרוג ןיימ ןעמיטשַאב ןלעװ סָאװ רעטכיר יד סע ןענייז

 ,טנעה יד ןיא ייז ייב זיא ןביילב

 ,רָאיטקַא ןַא ךָאד טנייז ריא --- .רימ רע ט'הצע -- זעוורענ טינ טייז ---

 טוג רעייז רעירפ ךיז טכַארטַאב רעבָא .ךַאז רעד וצ טרעפטנע .ריא טגָאז

 רָאנ טגָאז ןצעזרעביא ךיא לעװ סרעפטנע ערעייא .טרעפטנע ריא רעדייא

 -- ?ךימ טייטשרַאפ ריא .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יו טרעפטנע ןוא תמא םעד

 ,טנָאטַאב רע טָאה

 ןיימ ןענואוועג דלַאב רע טָאה דייר ענייז טימ ! ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ,יוא

 לָאטש רימ רַאפ זיא שטנעמ רעד זַא טליפעג ךיא בָאה סעּפע .יורטוצ ןצנַאג

 "רַאפ ךיא ןוא ןושל-עמַאמ רע טדער וצרעד .ןעוו סָאװ רעדייא ךָאנ ןזייא ןוא

 ,תמא םעד רָאנ ,יאדוװַא -- תמא םעד ןלייצרעד לעוו'כ .טגערפ רע סָאװ ייטש

 ?ןענעקיילרַאפ וצ סָאװ ןעד בָאה ךיא

 -ָאלבַאי םייח ןגעוו טכירַאב ןשיפַארגָאנעטס םעד ןופ לייט ַא זיא סָאד

 עקידנגלָאפ יד .1924 ,ינוי ןט12 םעד דנַאליײא-סילע ףיוא רעהרַאפ ס'קינ

 םעד ףיוא טנכייצרַאפ ןענייז ץנעװקעסנָאק ןוא ןרַאטנעמָאק ,סרעפטנע ,ןגַארפ

 -ײזילַארוטַאנ ןוא ןָאשיירגימיא; ןופ ןוויכרַא יד ןיא ךיז ןעניפעג ןוא רעגייטש

 :*טנעמטרַאּפעד ןָאש

 ?ןעמָאנ-עילימַאפ ןוא ןעמָאנ --

 ,קינָאלבַאי םייח ---

 ?ואוו ןריובעג ---

 .,דנַאלסור ,ענדָארג ---



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 502

 ?טציא סע טרעהעג ןעמעוו וצ --

 ,ןלױּפ וצ ---

 ? ךיז וטסקיטפעשַאב סָאװ טימ ---

 ,רָאיטקַא רעשידיא ַא ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא ---
 ? וָאקָאלבַאי רעד זיא רעוו --

 ,םינָאדװעסּפ ַא ,ןעמָאנ-עניב ןיימ זיא ווָאקָאלבַאי !ךיא ---

 ? רעכיז וטסיב --

 ,רעכיז --

 -עמע זיא ווָאקָאלבַאי רָאיטקַא רעד ןוא קינָאלבַאי עקַאט וטסיב רשפא--

 ?שרעדנַא רעצ

 ,קינָאלבַאי זיא ןעמָאנ-עילימַאפ ןיימ .רָאיטקַא רעד ווָאקָאלבַאי ןיב ךיא --

 ?עניב רעד ףיוא וטסיב גנַאל יו --

 ,רָאי ריפ ---

 ?וטסיב טלַא יו ---

 "יוא ןט11 םעד רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ןייא רעוו ךיא .קיצנַאװצ-ןוא-ןייא --

 ,טסוג

 ?וטסליּפש ןסעיּפ ַא רַאפ סָאװ ---

 ,טליּפשעג בָאה ךיא עכלעוו ןסעיּפ טימ לטעצ ןצנַאג ַא סיוא ןכער ךיא

 ? ךָאװ ַא טנידרַאפ וטסָאה לפיוו ---

 -רַאפ בָאה ךיא .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא טליּפשעג ןבָאה רימ --

 | ,לָאמַא יו ...טניד

 :ןגױבעגוצ רעטכיר יירד יד ןופ רענייא ךיז טָאה רעפטנע םעד ייב

 ףיוא סענימ יד .ןגעלָאק ענייז ןופ ןטייווצ םוצ ךָאנרעד ,םענייא וצ רעירפ

 ןענייז רימ יו רָאיטקַא ןַא ױזַא זיא רע : טקירדעגסיוא ןבָאה רע'מינּפ ערעייז

 "עג ןעמונעגפיוא סרעפטנע עניימ עלַא ןענייז ןָא טנעמָאמ םעד ןופ .רעטסוש

 תויועה ןוא קימימ טימ ןליפ וצ ןבעגעג רימ ןבָאה ייז .קזוח טימ ןרָאװ

 ,גָאז ךיא סָאװ טרָאװ ַא טינ ןביולג ייז זַא

 רעטסואווַאב ַא ? רָאיטקַא ןַא ןיוש וטסיב רָאי קיצנַאװצ-ןוא-ןייא וצ --

 -- ןביוהעגנָא וטסָאה ןעוו ?רָאי ריפ רעטַאעט ןיוש טסליּפש וד ? רָאיטקַא

 ,ט'המכח'עג ךיז ייז ןבָאה --- ? עלעגיוו ןיא ךָאנ

 טקַאט ןוא גנוטלַאה רעקיאור ןייז טימ טָאה רעשטעמלָאד רעשידיא רעד

 ; סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא ןוא טומ ןבעגעגוצ רימ
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 רענדָארג ןיא רעטַאעט ןליּפש וצ ןבױהעגנָא ךיא בָאה 1917 רָאי ןיא

 "רַאפ -- רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ךיא ןיב 1920 ןופ ןוא עּפורט-רעדניק

 עּפורט רעטקינייארַאפ רעד ןופ לטרַאק-דילגטימ ןיימ זייװַאב ןוא ךיא קידנע

 .ענוװָאק ןיא

 טינ ךיד טָאה ןעמ סָאװ סע טמוק יוװ ,טנַאלַאט ַאזַא ָאי טסיב וד ביוא --

 ?טקַארטנָאק ַא ףיוא עקירעמַא ןייק טכַארבעג

 ןַא :טקַארטנַאק ַא ףיוא ןרָאפ וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג בָאה ךיא --

 בָאה ךיא ,עשזַאג עקידנגונעג ןייק טינ טגיילעגרָאפ רימ טָאה ָאירַאסערּפמיא

 "ןסעיּפ ןיימ טימ קרָאי-ינ ןיא ןזייוַאב ךיז לע ךיא ןעוו זַא טקנעדעג

 .רעמ ליפ ןענידרַאפ ךיא לעװ רַאוטרעּפער

 : טלכיימשעגרעטנוא רעשטעמלָאד רעד טָאה רעפטנע ןיימ ןצעזרעביא םייב

 ןבָאה עניימ רעטכיר יד רעבָא ,הבושת ןיימ טימ ןדירפוצ זיא רע זַא ןמיס ַא

 !קיניײשט ַא קַאה ךיא זַא ּפָאק ןטימ טיירדעג ץלַא

 ?עקירעמַא ןיא ךָאװ ַא ןענידרַאפ וצ וטסנכער לפיוו --

 ךיז ךיא בָאה --- ךָאװ ַא רַאלָאד 150 יו רעקינייװ טינ גנַאפנָא ןיא ---

 זַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה ןטנַארגימיא ערעדנַא יד ןופ) זיירּפ ןיימ טלעטשעג

 טינ לָאז סע ;רעמ סָאװ ןגָאז ןעמ ףרַאד ןטסנידרַאפ ףיוא טגערפ ןעמ ןעוו

 ,(רעטעברַא רענַאקירעמַא יד טימ ןרירוקנָאק טמוק'מ זַא ןסייה

 ? טעברַא ןַא רַאפ ןָאט וטסנעק ךָאנ סָאװ ---

 ,רימַאלקעד ,גניז ךיא ,ןטרעצנָאק --

 ? טעברַא ןַא רַאפ ןָאט וטסנעק סָאװ ,רעטַאעט ץוח --

 ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא ,ךַאפ רעדנַא ןייק טינ בָאה ךיא ---

 ןעמונעג ךיז ןבָאה ןגערפ עלַא יד זַא ןענופעגסיוא ךיא בָאה רעטעּפש

 ןיוש ךיא ןיב ןרָאי עניימ ייב זַא טביולגעג טינ טושּפ ןבָאה ייז סָאװ ןופרעד

 טלעג רַאפ זַא טריסַאּפ טָאה'ס לייוו ,רָאיטקַא רעלענָאיסעפָארּפ ַא רָאי ריפ

 ןוא --- רָאיטקַא ןַא ,בר ַא ,ןזח ַא זיא ןעמ זַא ןריּפַאּפ טשלעפעג ןעמ טָאה

 .עטָאװק רעד רעסיוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעגניירַא ןעמ זיא ךמס םעד ףיוא

 ? ָאקָאלבַאי ףיוא ןעמָאנ ןייד ןטיבעג וטסָאה סָאװרַאפ ---

 ,עניב רעד ףיוא ללכ רענעמונעגנָא ןַא זיא'ס .םינָאדוװעסּפ ַא --

 ?טינ ריד טלעפעג קינָאלבַאי ---

 ...רעבָא ...רימ טלעפעג'ס

 ?ןעמָאנ םעד ןטיבעג וטסָאה עשז-סָאװרַאפ ---
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 ךיא זַא ןסיוו טרָאטעג טינ טָאה רע ...םורפ רעייז זיא עטַאט ןיימ ---

 ,רעטַאעט ליּפש

 רעד ןופ ךָאנ רעפָאלב ַא ?ןטַאט םעד טרַאנעגּפָא טסָאה ? רָאג ױזַא ---

 ? םייה

 !תמא םעד גָאז ךיא --

 ריד רימ ןלָאז סָאװרַאפ ,ןטַאט םעד ןרַאנּפָא טנעקעג טסָאה וד ביוא --

 ? ןביולג

 !תמא םעד גָאז ךיא --

 ?וטסנעק ןכַארּפש ַא רַאפ סָאװ --

 ,שיאערבעה ןוא שיליוּפ לסיבַא ,שיסור ,שידיא --

 ?שידיא טסניימ ? שיאערבעה --

 יד טָאה ןוא טרָאװ סָאד ןעמונעג רעשטעמלָאד רעד ןיוש טָאה םעד ייב

 ,שיאערבעה ןוא שידיא ןופ קוליח םעד טרעלקרעד רעטכיר

 ?שיאערבעה וטסנעק ןענַאװ ןופ ---

 ,ענדָארג ןיא "ןקותמ-רדח; ןיא טנרעלעג ןָא זייוודניק ןופ ---

 ? ךָאנ ואוו ---

 ,הבישי רעד ןיא --

 ? שיסור וטסנעק ןענַאװ ןופ ---

 ,ךַארּפש עטייווצ ַא סלַא שיסור טנרעלעג ןעמ טָאה "ןקותמ-רדחפ ןיא ---

 | | ? קיװעשלָאב ַא וטסיב --

 ! ןיינ ---

 ? עקירעמַא ןיא וטסָאה ןעמעוו ---

 -  .העטסעווש ַא --

 ?ןטלַאהסיוא ןענעק ךיד טעוװ יז --

 ןיוש ןײלַא ךיז רענרעד ךיא .ןטלַאהסױא ןפרַאד טינ ךימ טעוו יז ---

 .רָאי ריפ עצנַאג

 ?וטסגנָאמרַאפ טלעג לפיוו = |

 ,רַאלָאד רענַאקירעמַא ןצכַא ---

 "כיר יד ןופ רענייא .לַאז ןיא ןכָארבעגסױא טָאה רעטכעלעג רעסיורג ַא

 ,רעטכעלעג ןופ ּפָאק ןטימ ןפרָאװרַאפ שממ טָאה רעט

 יװ ? קרָאי-וינ ןיא ןטלַאהסױא ןענעק ךיז וטסעװ רַאלָאד ןצכַא טימ --

 ? גנַאל
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 ,רעטַאעט ַא ןיא עלעטש ַא ןכוז דלַאב לעוו'כ --

 סָאד) ?"בַאשזדא ַא ןגירק דלַאב טסעװ וד זַא וטסיב רעכיז ױזַא ---

 ,(לָאמ ןטשרע םוצ ךיא רעה *בַאשזד, טרָאװ

 -ַָאקער ךימ ןלעוװ ָאד ןיוש ןענייז עכלעוו רעליּפשיוש-ןגעלָאק עניימ ---

 .רעטַאעט ןשידיא ַא ןיא ןטסָאּפ ןקיסַאּפ ַא רַאפ ןרידנעמ

 ?ייז ןענייז רעוו ---

 -קַא ערעדנַא ןוא ןינַאט םולש ,ןייטשרוב עק'חסּפ ,ףרָאדנעװ ןבואר --

 רעטכיר יד טרעלקרעד רעשטעמלָאד רעד) עּפורט רענליוו רעד ןופ ןרָאיט

 טכַארבעג יקספעשַאמָאט סירָאב טָאה עפורט רענליוו יד זַא שילגנע ףיוא

 ,(קרָאי-וינ ןיא טציא ןליּפש ייז ןוא עקירעמַא ןייק

 ?עּפורט רענליוו רעד טימ טליּפשעג טסָאה --

 ,ךימ ןענעק ייז רעבָא ,ןלױּפ ןיא יז -- עטיל ןיא ןעוועג ןיב ךיא ! ןיינ --

 -כָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןרָאװעג ט'רזח'עגרעביא ןענייז ןגַארּפ עקיבלעז יד

 ,וָאקָאלבַאי-קינָאלבַאי ןיב ךיא : סניימ ייב ןטלַאהעג ךיז בָאה ךיא ןוא לָאמַא

 ,רָאיטקַא ןַא

 ַא ףיוא עקירעמַא ןייק ןעמוקניירַא ןקיליװַאב ריד ןלָאז רימ ןעוו --

 ?ןדירפוצ ןעוועג וטסלָאװ ,םישדח יירד רַאפ טיזיוו

 ,עגַארפ יד רימ רַאפ קידנצעזרעביא ןָאט ס'רעשטעמלָאד םעד קילדעוװו

 זַא ,"עקדנעוא רעד ףיוא ןּפַאכ ָאד ךימ טייג'מ זַא ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה

 ;ןסָאלשטנַא טרעפטנעעג ךיא בָאה .רעפטנע ןטימ רענייב עניימ ןטיה לָאז ךיא

 ןעמעננָא טינ ןעק ךיא סָאװ לביארַאפ ןייק טינ טָאה !ןרעה עטרעעג ---

 ןוא טציא טינ .ןרָאפ טינ ךיא ןעק קירוצ .טָאבנָא ןקיצרַאה-טוג רעייא

 טעוו'מ ,ןרָאפ וצ ןיהואוו טינ טושּפ בָאה ךיא ,םורַא םישדח יירד ןיא טינ

 םעד ןיא ָאד ןייז וצ רימ גיוט סָאװ .רעמ ןזָאלנײרַא טינ ץעגרע ןיא ךימ

 -ןג ןופ םעט םעד ןכוזרַאפ ?העש-ייח ַא זיולב ? םישדח יירד דנַאל ןעיירפ

 טנלע ןרעגלַאװמורַא ךיז רעדיוו ?ןיירַא םונהיג ןיא קירוצ ךָאנרעד ןוא ןדע

 עניימ ,טעז ריא ?וליפַא טרָאּפסַאּפ ןטכער ַא ןָא ?דלעפ ןיא ןייטש ַא יוװ

 ,טרָאּפסַאּפ ןיימ ,עיצַאמיטיגעל ןיימ זיא סָאד ,ריּפַאּפ לקיטש סָאד-טָא ,ןרעה

 רערעוװש םישדח ןופ ןטסנידרַאפ עניימ טימ רַאפרעד טלָאצַאב בָאה ךיא

 .עטיל ןופ ןרָאפוצסױרַא ףיוא ןעוװעג קיטליג רָאנ זיא ריּפַאּפ סָאד .טעברַא

 -סעווש ןיימ ןבעל ,עקירעמַא רעיירפ רעד ןיא טפנוקוצ ןיימ ןעיוב ליוו ךיא

 ןַא ןיב ךיא ;טסַאל וצ ןלַאפ טינ םענייק לעװ ךיא .החּפשמ ריא ןוא רעט
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 לעווכ !קירוצ טינ ךימ טקיש :ךייא טעב ךיא .רימ סע טביולג ,רָאיטקַא

 טימ ךיוא ןרעוו וצ עיגעליוירּפ יד ןענידרַאפ וצ ןעימַאב ךיז תוחוכ עלַא טימ

 ,שילגנע ןענרעל ךיז עלוש ןיא ןייג לעוו'כ .רעגריב רענַאקירעמַא ןַא טייצ רעד

 !קירוצ טינ ךימ טקיש

 ? רָאיטקַא ןַא טסיב וד זַא זנוא וטספָאלב עשז-סָאװרַאפ ---

 ...רעדליב ,ןשיפַא ,סעיזנעצער ךיא בָאה ָאד ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא --

 ןענייז סעמַאלקער עלַא יד ,קינָאלבַאי טסיב וד ,ווָאקָאלבַאי זיא סָאד --

 ןעמ טָאה עיצַאמיטיגעל ןייד זַא ןײלַא ךָאד טסגָאז !טלעג רַאפ עטשלעפעג

 ,טלעג רַאפ טלעטשעגוצ ריד

 ,תמא --- .ןטעב ןיא ןטלַאהעג ךיז ךיא בָאה --- רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא --

 -בַאי םייח ןיב ךיא רעבָא .ןענרעל ךס ַא ךָאנ ףרַאד ךיא ,רָאיטקַא רעגנוי ַא

 ,רָאיטקַא ןַא ,ווָאקָאל
 ןופ רענייא .ךיז ןשיוצ טעקשושעגרעביא ךיז ןבָאה רעטכיר יירד יד

 : טצעזרעביא טָאה רעשטעמלָאד רעד .רימ וצ טקעריד טדנעוועג ךיז טָאה ייז

 ןַא עקַאט טסיב וד יצ ןגייצרעביא זנוא טסלָאז וד זַא ןליוו רימ ---

 -עד ןעגניז סעּפע ?זנוא רַאפ ןגָארטוצרָאפ סעּפע טיירג וטסיב .רָאיטקַא

 ? ןרימַאלק

 .רעייז עטיב -- רעטרעוו ענייז ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ךיא בָאה !ָאי !ָאי --

 טליוו ריא סָאװ ןָאט לעוו'כ ,ןרימַאלקעד ,ןעגניז ,ןלעטשרָאפ ךייא רַאפ לעוו'כ

 "עג טינ טעוו'ס ...עניזרָאק ןיא עבָארעדרַאג-רעטַאעט ןיימ בָאה ךיא .רָאנ

 ,ןרימירג ךיז ךיא לעװ ןביולרעד ןרעה ע'בושח יד רימ ןלָאז .גנַאל ןרעיוד

 .יי ןָאטרעביא

 "עג ןענייז ןוא ךיז ןשיווצ טסעומשעגרעביא רעדיוװ ךיז ןבָאה רעטכיר יד

 : ריפסיוא םוצ ןעמוק

 העש ַא ףיוא סייררעביא ןַא ןכַאמ רימ ןלעוו ,טייצ-גָאטימ ןיוש זיא'ס --

 ךָאנרעד ןוא ןסעוצּפָא רעירפ טייהנגעלעג ַא ןבעג ךיוא ריד טעװ סָאד .טייצ

 .רָאיטקַא סלַא ןעמַאזקע ןייד וצ ןטיירגוצ ךיז

 ,רָאדירָאק ןיא ןטרַאװ ןבילבעג ןיב ךיא רָאנ ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז עלַא

 דלודעג ןייק רעמ טַאהעג טינ בָאה'כ ;ןסע סָאד ןעוועג לחומ ןיוש בָאה ךיא

 ןעיָאר ןעמונעג ךיז בָאה'כ .שיט *"ן'רשכ; םוצ רעמיצ-סע םעד ןיא ןיײגוצניײרַא

 רָאּפ ַא ,קנימש םעד טימ עלעטסעק ןיימ ,ןטָאנ ןכוזסיוא ,עניזרָאק ןיימ ןיא

 ,םַארגָארּפ לקיטש ַא ףיוא ןרירטנעצנָאק ךיז ןעמונעג ןוא ןטייקיניילק
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 ,רָאדירָאק ןיא טײרדעגמורַא ךיז טָאה רָאטקעּפסניא רעטרימרָאפינוא ןַא

 ןטלַאה וצ טױרטרַאפנָא סָאד ןעמ טָאה םיא זַא טניימעג ךיא בָאה הליחתכל

 "סימ םורַא ךיז טקוק ,רימ וצ וצ-ייג ַא רע טיג םיצולּפ .גיוא ןַא רימ ףיוא

 : שידיא ףיוא טייהחרעקניליטש ױזַא גערפ ַא ךימ טיג ןוא זעירעט

 ? םיובנעשריק עלדעקינַאי ַא טנעק ריא --

 "עג טינ ךיא בָאה קזוח ַאזַא .ןעגנַאגעג טינ רימ ייב ןיוש זיא רעטייוו

 בָאה ןצרַאה ןפיוא טלקיוװעג רימ ךיז טָאה'ס סָאװ ,רעמ ןגָארטרַאפ טנעק

 בָאה םזַאקרַאס ןטסכעה םעד טימ .ּפָאק ןייז וצ ןזָאלוצסיױא יו טליפעג ךיא

 : טרעפטנעעגּפָא םיא ךיא

 ! טייל ערעסערג ךס ַא ןעק ךיא ? םיובנעשריק על-עקינַאי ַא ןעק ךיא יצ --

 ךלַאב ךיז טָאה ןוא עגושמ יו טקוקעגנָא ךימ טָאה רָאטקעּפסניא רעד

 טנעקעג טינ ןוא עניזרָאק רעד ףיוא ןָאטעג ץעז ַא ךיז בָאה ךיא .ןגָארטעגּפָא

 ,סעכ ןיימ ןליטש

 טימ רָאטקעּפסניא ןַא זיא רע זַא ןוא !ןדיא ַא ןופ הּפצוח ַא טסייה סָאד

 ?ןשטנעמ ןכעלקילגמוא ןַא ןופ ןכַאמ-קזוח ןיוש רע געמ ,ךעלּפענק ענעשעמ

 ?רימ טימ ןצייר ךָאנ ךיז רע לָאז סָאװרַאפ ,עגַאל ןיימ ָאי ךָאד טסייוו רע

 ןעו ?םיובנעשריק על-עקינַאי ַא ןעק ךיא יצ ךימ טגערפ רע טסייה סָאװ

 "ריק לקנַאי ,םיובנעשריק בָאקַאי ,םיובנעשריק בקעי 'ר שטָאכ טגָאז רע

 סָאװ עלַאמ .טלעג טוג רַאפ ןעמונעגנָא רשפא סע ךיא טלָאװ --- םיובנעש

 על-עקינַאי רעבָא ?ןלַאפַאב םיא ןעמ ףרַאד ,ןדיא ַא ףיוא טגערפ דיא ַא

 ןגיוצרַאפ ןדיא םענעסקַאװרעד ַא טָאה'מ זַא עּפָאריײא ןיא ? םיובנעשריק

 זיא רע זַא ןמיס רעטסעב רעד ןעוועג סָאד זיא ,על-עק-נַאי ףיוא לקנַאי ןופ

 טימ ךיז רבח ךיא זַא רָאטקעּפסניא רעד טניימ עשז-סָאװ ,.םיקידצ יד ןופ טינ

 ןייק טרָאפ ריא;ק ?טָאידיא ןַא רַאפ ךימ טלַאה רע ?ןענױשרַאּפ טרָאס םעד

 "ונ 7? רעטעפ רעייא טניואוו ואוו, ."רעטעפ ןיימ טרָאד טסירג ?עקירעמַא

 ךיא בָאה ץיוו רענַאקירעמַא םענעשָארדעגסױא םעד *!קרָאי-וינ ,סנייא רעמ

 טולב סָאד ןרָאװעג טּפַאצרַאפ רימ זיא קינייו .ןסעיּפ יד ןופ טנעקעג טוג

 רעשידיא ַא ךָאנ ףרַאד -- טכָאקעג רימ ןיא טָאה --- ? ןגרָאמירפ ןצנַאג ַא

 על-עק-נַאי ַא טנעק ריא ? םענירג םעד ןופ ץקזוחיּפָא ךיוא רָאטקעּפסניא

 ? םיובנעשריק

 רעדיוו ןיוש זיא רָאטקעּפסניא רעד !ַאהַא -- רעטעּפש טונימ רָאּפ ַא טימ
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 "וצ ןוא ,טיהעגסיוא ןצעמע ןופ ךיז טלָאװ רע יו ,םורַא ךיז טקוק רע .ָאד

 :ןײרַא רימ רע טמיור טנעָאנ רעייז קידנעמוק

 .סעכ ןיא טינ טייז ,(ןַאמרעגנוי ,לחומ טייז) *ןעמ גנָאי ,ימ זויקסקעא ---

 ערעייא ןיא ןייז וצ .(זעוורענ) "זעווריונק טייז ריא ,(סייוו ךיא) "וָאנ יַא;

 ,(אנוש ןטסגרע ןיימ) *ימענע טסריואוו יַאמ, טינ ךיא שטניוו (ךיש) "סטוב;

 ,טיג זַא ,ןשרעהַאב ךיז טזומ וד רעבָא) "ףלעסרוי לָארטנָאק טסָאמ וי טָאב;

 -ריק עלעקנַאי רעד (רעה ןיימ ,ןיינ) *! רעס ָאנע ,ריד רַאפ ןגיוט טינ טעוו

 וט, ןטלעוו ןייא טגייל רע ,"לַאנרושז-ןגרָאמ; ןופ רעביירש ַא זיא םיובנעש

 ןעוו (...טסייטשרַאפ וד) *? דנעטסרעדנַא וי; (ןפלעה ֹוצ ריד) *!וי ּפלעה

 "יהא ַא וצ ןפורעגסױרַא טנייה ןיוש ךיד ןעמ טלָאװ וטסקנעד ,עלעקנַאי טינ

 ןיא ָאד ?רעס וָאנ ?"*ירעיַאוקניא וװָא דראָאבק רעד רַאפ (רעהרַאפ) "גניר

 םיובנעשריק עלעקנַאי רעד .גנַאל ןטַאנָאמ ןיוש ןטנַארגימיא ןציז דנַאלייא-סילע

 ,ןעמצנַאל יע; ,וָאנ וי ,רענַאיצילַאג ַא ךיוא זיא רע .טניירפ ַא רעניימ זיא

 זַא ןטעבעג ךימ טָאה רע ."רעטייאיט שיאושזד יד וט; סעסעּפ רימ טיג רע

 -רָא ןיא ןייז טעוו ץלַא) "יעק ָא יב ליוו גניהט ירווע? זַא ןגָאז ריד לָאז ךיא

 רימ וטסיב עשז-סָאװ ָאט (טסייטשרַאפ) *? דנעטסרעדנַא וי; --- (גנונעד

 (בָאג ַא רימ טסיג) *? טנעמוגרַא ןַא ימ גניוויג רַא וי דנע; ןלַאפַאב

 ,טייהרעקידעבעל ךיז ךיא בָארגַאב ,בורג ַא רימ רַאפ ךיז טנפע סע ןעוו

 רעקיד'הּפצוח ןיימ טימ זַא טוג ײטשרַאפ ךיא ? רע טגערפ ,יײטשרַאפ ךיא יצ

 -טכערוצ ןײילַא ךיז ךיא בָאה טנעמַארעּפמעט ןשירָאיטקַא ןוא גנולעטש

 ...טכַאמעג

 -- ןייז וצ דובכב-עגוּפ םענייק טניימעג טינ ,םולשו-סח ,בָאה ךיא --

 ןייז עקַאט זומ רע 1 םיובנעשריק עלעקנַאי -- .גנוצ רעד טימ ןיוש ךיא יירד

 עסיורג ךָאנ ןעק ךיא זַא ןגָאז וצ טניימעג בָאה ךיא ...שטנעמ רעסיורג ַא

 סייו ךיא זַא טפיורשעצ ױזַא ןענייז ןוורענ עניימ ,לחומ רימ טייז . . טייל

 .ןיב ךיא טלעוו ַא רַאפ סָאװ ףיוא טינ

 :תונמחר זיב טרירעג רָאטקעּפסניא םעד טָאה טייקנריולרַאפ ןיימ

 קיטומטוג רע טָאה -- (ןצרַאה םוצ טינ ךיז םענ) *!ירָאװ טנָאד , ---

 טינ ,טגָאזעג ָאי וטסָאה .(ןטייקשירַאנ) *! סנעסנַאנ; -- .רימ וצ טלכיימשעג

 סָאװ ןגָאז ןעמ געמ עקירעמַא ןיא ָאד (סָאװ זיא) *7 טַאהוװ ָאס; ,טגָאזעג

 גרָאז ַא) *!ירָאװ דוש וי !רעס סעי; טנעדיזערּפ רעזנוא ףיוא וליפַא ליוו'מ

 "נָאק ךיז ףרַאד'מ) "ןעמ גנָאי ,ףלעסרוי לָארטנָאק טסָאמ וי; רעבָא (וטסָאה
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 .ןרעו רעטלע טסעוו .ךיז וטסציה ,גנוי טסיב וד ,(סיוועג) *רוש; ,(ןרילָארט

 זיא רע -- עלעקנַאי רעד .,(ןליקּפָא ןיוש ךיז וטסעוו) *טיײרלָא ןוַאד לוק ל'וי;

 -וצ קרָאייוינ ץנַאג טרעדורעגפיוא טָאה רע !רענַאיצילַאג ַא לָאמנייא ןיוש

 ןפיוא טלפישעג טציא ןיוש ךיז טסלָאװ וד !ַאוװ-וה ? רע טינ ןעוו ,ריד ביל

 ."זעווריונ יב טנָאד ָאס, ? טסײטשרַאפ --- *ּפָארוי וט קעב ,ָאנ וי ! רעס סעיק ,םי

 ,(לזמ טימ ןייז לָאז ןוא) *!קָאל טוג דנע ,סגנָאס ענייש רַאּפ ַא גנַאלרעד

 .ןגָארטעגּפָא ךיז רע טָאה ,טירט טרעהרעד ךיז ןבָאה רָאדירָאק ןיא

 טסָאה וד .ןעגנערב רעייפ ןפיוא ךָאנ ךיד טעװ גנוצ ןייד ! םייח ,יַא ,יַא

 -עג ןילַא ךיז ךיא בָאה ,"ןושלה דיב תומהו םייחה, זַא טנרעלעג ָאי ךָאד

 ןיימ יו ?לסיבַא ךָאנ ריד ךיז טסולג ,תורצ קינייו טנייה טסָאה ,ט'רסומ

 שטנעמ רעד סָאװ סָאד ןשטנעמ םעד טינ טוט רענייק, : ןגָאז טגעלפ עמַאמ

 ,?ןײלַא ךיז טוט

 לרעמיצ םעניילק ַא ףיוא ןזיוועגנָא רימ ,ןעמוקעגוצ זיא רעטכעו ַא

 ןביוהעגנָא ןוא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה ךיא ,םוירָאטידיױא םוצ ריט ַא טימ

 ביוא ."שטנעמ רעדליו רעד; ס'נידרָאג בקעי ןיא *ךמל; רַאפ ןרימירג ךיז

 -כיוו ַא ןליּפשּפָא טשרעוצ ןעמ ףרַאד ,רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא יצ ןעז ןליוו ייז

 עשיטָאידיא סָאד ןָאטעגנָא בָאה ךיא ,טנכערַאב ךיז ךיא בָאה -- ענעצס עקיט

 ןיב ךיא ןוא -- טנַאה ןיא עלעקירטש ַא ,לדמעה ןסירעצ ,סייוו ַא ,לקירַאּפ

 ,קיטרַאפ

 "עג סָאד זיא רע .טנעקרעד טינ ךימ טָאה רעשטעמלָאד רעשידיא ןיימ

 סיוארָאפ ןעגנַאגעג זיא רע ,רימ ףיוא ןיוש טרַאוו'מ זַא ןגָאזנָא רימ ןעמוק

 .י."הילת; רעד וצ יו םיא ךָאנ ךיא ןוא
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 רעד ייב יו רעמ ךָאנ טקַאּפעגרעביא ןעװעג זיא םוירָאטידיױא רעד

 ךיז ןעמ טָאה העשיגָאטימ רעד ךרוד .?עיצַאגָארעטניא;ע רעקידנגרָאמירפ

 ,ןעמַאזקע ּפָא טיג רָאיטקַא רענירג ַא סעּפע זַא דנַאליײא סילע ףיוא טסואוורעד

 הנותח ַא וצ יװ ןפָאלעג ןעמ זיא ,ןעוועג טינ יוו-ייס ךָאד זיא ןָאט וצ סָאװ

 ןלעפַאב רימ לָאזמ טרַאװעג ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא ,לסיבַא ןריזומַא ךיז

 ,לקַאטקעּפס ןיימ ןעגנַאפוצנָא

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ רעטכיר יד ןגערפ --- 1 ןלעטשרָאפ וטסייג סָאװ --- |

 ,םירג ןיימ טכַארטַאב
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 ."שטנעמ רעדליוו רעד, ס'נידרָאג בקעי ןופ ענעצס ַא --

 רעשטעמלָאד רעד טנָאטַאב --- ? טליּפש רעלדַא .ּפ בָאקיישזד סָאװ סָאד ---

 ,רעלדַא .ּפ בָאקיישזד ןעמָאנ םעד

 בָאה'כ -- ,ךיא רעפטנע -- טנַאקַאב טוג רעייז רימ זיא ןעמָאנ רעד --

 סייו ,"ךמלע ןופ עלָאר יד טליּפש רע יצ .טנעיילעג רעלטסניק םעד ןגעוו

 ,טינ ךיא

 זַא ,זילב ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה שילגנע ףיוא גנוצעזרעביא רעד ןופ

 בָאקיישזד ןוא ןידרָאג בָאקיישזד רעטרעוו יד טריטנעצקַא רעצעזרעביא רעד

 ,רעלדַא ,ּפ

 .עגעצס יד טליּפשעגּפָא ןוא לַאז ןטימ ןיא טלעטשעגקעוװוַא ךיז בָאה ךיא

 ,טרידָאלּפַא ךיוא םלוע רעד רימ טָאה רעשטעמלָאד רעד ןוא רעטכיר יד ץוח

 ?וטסנעק ךָאנ סָאװ --

 ,ןעגניז

 ןוא דנַאליײא-סילע זיא'ס זַא טנָאמרעד רעטכיר ַא ,לַאז ןיא שיורעג ַא

 ,רעטַאעט ןייק טינ

 *! גניס, --- ,שילגנע ףיוא רעטכיר ַא רימ וצ ךיז טדנעוו -- ! סעּפע גניז ---

 .טּפַאכעג ךיא בָאה סָאד --- "גניסא טרָאװ סָאד

 ןקילב עניימ ךיא דנעוו -- ? רעטרימשעגסיוא ןַא ? םירג םעד ןיא ---

 .רעצעזרעביא םעד וצ

 ,ךימ רע טקיטומ -- סיוא טינ טכַאמ סע ,גניז ,גניז --

 ?ָאנַאיּפ ַא ןָא --

 !גניז ,ןשטנעמ ענעגייא עלַא ָאד ןענייז רימ .ָאנַאיּפ ַא ןָא זיא --

 ,לקירַאּפ עשיטָאידיא סָאד ןּפַאכוצּפָארַא גונעג לכש טַאהעג ךָאנ בָאה'כ

 לסיבַא ןשיװּפָא דמעה ןופ ןקע יד טימ ןוא טנַאװ רעד וצ ןעיירדסיוא ךיז

 לַאז ןטימ ןיא טרעקעגקירוצ ךיז בָאה ךיא .לקער סָאד ןָאטנָא ןוא םינּפ סָאד

 ס'מולשבַא ,"רדח לקניוו ַא ןיא ,שדקמה:-תיב םעד ןיא; :ליטש ןגיוצרַאפ ןוא

 ,"תימלוש; ס'נעדַאפדלָאג םהרבַא ןופ דיל

 ךיז בָאה ךיא ,רענוד ַא יו טכליהעגּפָא זוָאלּפַא רעד טָאה ןקידנע םייב

 יווע : דיל-סקלָאפ רעלוּפָאּפ ַא טימ טצעזעגרָאפ דלַאב ןוא ןטעב טזָאלעג טינ

 טכַאלעג קרַאטש ןבָאה ןטנַארגימיא עשידיא יד ,"ייט רעסייק ַא טקנירט ױזַא

 ס'רעלעקנוט םעד טנעיילעגרָאפ ךיא בָאה ךָאנרעד .ןלעטש עשימָאק יד ייב

 טכייקעג ןבָאה ןטנַארגימיא עשידיא יד ,*קישטפַארגָאטָאפ םייב,/ ,גָאלָאנָאמ



 511 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 חור-תחנ עלעסיב םעד ןיא טקיטיונעג ךעבענ ךיז ןבָאה ייז .רעטכעלעג ןופ

 ,תורצ יד ןסעגרַאפ וצ

 רעד רימ טגערפ -- ?שיאערבעה ףיוא ןגָארטרָאפ סעּפע ריא טנעק --

 ,תוירחַא רענעגייא ןייז ףיוא ןיוש ,רעשטעמלָאד

 .קילַאיב ןמחנ:-םייח ןופ (טָאטש-הטיחש יד) "הטיחשה לע; !ןעק ךיא --

 -ַאלק ַא ןרימַאלקעד לעװ ךיא זַא טרעלקרעד טָאה רעצעזרעביא רעד

 ןוא *טעָאּפפ רעטרעוו יד ,רעטכיד ןשידיא ןטסערג םעד ןופ גנופַאש עשיס

 םינּפ-לא-םינּפ טלעטשעגקעװַא ךיז בָאה'כ ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ?קילַאיב,

 :ליטש ןביױהעגנָא ןוא רעטכיר יד רַאפ

 "רַאטש ,(םימחר רימ רַאפ טעב ,ןעלמיה) *! ילע םימחר ושקב ,םימשע ---

 ןיאו תמ יבל .ינא; :תורוש יד ןעגנולקעג ןבָאה רעזָאלסגנונעפָאה ןוא רעק

 ןייק ןוא ץרַאה ןיימ זיא טיוט ,ךיא) "דוע הוקת ןיאו ,יתפשב הליפת דוע

 טימ .(רעמ גנונעפָאה ןייק ,ןענַארַאפ טשינ ןּפיל עניימ ףיוא רעמ זיא הליפת

 עכעלברעטשמוא סי'קילַאיב טימ טקירדעגסיוא ךיא בָאה םישוח עניימ עלַא

 יד ןיא ןענַאטשעגסיױא ןיב ךיא סָאװ םירוסי ןוא ןדייל ענעגייא עניימ ןזַארפ

 ,טלעוו רעד ףיוא ךיז עשטומ ןוא בעל ךיא סָאװ רָאי 21 עּפַאנק

 זיב ?ךָאנ ןענַאװ זיב ?ןענַאװ זיב) *?יתמ דע ?הנא דע ?יתמ דע; --

 ןענורעג ןבָאה בָאב יו ןרערט ןוא טצכערקעגסיוא ךיא בָאה -- (? ןענַאװ

 ,ןגיוא עניימ ןופ

 ּפַא טינ טָאה'מ .םוירָאטידיױא םעד טשרעהַאב טָאה טייקנגיוצעגנָא ןַא

 ןכייצ ַא ןבעגעג רימ טָאה ןטימ ןיא ןסעזעג זיא סָאװ רעטכיר רעד ,טרידָאל

 -לָאד ןשידיא םעד ןפורעגוצ ךיוא טָאה רע ,שיט םוצ טנעָאנ ןעמוקוצ לָאז'כ

 + קידנגָאז רעשטעמ

 ןוא .רעטרעוװ עניימ ןַאמנגני םעד רעביא ביג ןוא טוג ױזַא ייז --

 :טגָאזעג רע טָאה טנַאה ןיימ קידנקירד

 טסיב .טעשטומעג ױזַא ךיד ןבָאה רימ סָאװ לביארַאפ ןייק טינ בָאה --

 ןיא סָאד .ןָאט סטוג ריד טעוו'ס :טרעקרַאפ ,ןטַאש טינ ריד טעוו'ס ,גנוי

 "סילע ףיוא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא ערודעצָארּפ ַאזַא סָאװ לָאמ עטשרע סָאד

 ,רָאיטקַא רעטוג ַא ,רָאיטקַא ןַא טסיב וד זַא טגייצרעביא זנוא טסָאה ,דנַאלײא

 סָאװ סעּפע טימ ןריטנעזערּפ ריד ןעק ךיא סָאװ ךעלקילג רעייז ןיב ךיא

 טעקוב ַא טָאטשנָא .טפנוקוצ עכעלקילג ַא ןעגנערב ךעלטנפָאה ריד טעוװ
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 עלעטרַאק-סגנודנַאל ַא טימ ריד רימ ןריטנעזערּפ ןליּפש ןייד רַאפ ןעמולב

 ,טנענַאמרעּפ עקירעמַא ןיא ןביילב וצ ףיוא

 רעטכעוו ַא .טייצ עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה םוירָאטידיוא ןיא למוט רעד

 ,רעטסעווש ןיימ ןפָאלעגניײרַא ןענייז ןטרָאד ןופ ,ריט עקיטייז ַא טנפעעג טָאה

 -עג ךיז ,טּפַאכעגמורַא ךיז ןבָאה רימ .רעטעפ ןטימ עמומ יד ,רעגָאװש ןיימ

 "עג ייז ןענייז דנַאליײא-סילע ףיוא ןעמַאזקע ןיימ ןופ טייצ עצנַאג יד ,טשוק

 : טיירגעגוצ טלַאהעג ןטרָאד ייז טָאה'מ ,רעמיצ ןקיטייז ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןסעז

 ןטימ עמומ יד .תודע עניימ סלַא ןטערטפיוא ייז ןלעוו ,ןעמ ףרַאדַאב רעמָאט

 ןַא טקישעג רימ ןבָאה ייז זַא ןקיטעטשַאב ןעמוקעג ןענייז יקסווָאקנַאמ רעטעפ

 טינ םענייק לעװ ךיא זַא ןריטנַארַאג ךיוא רימ רַאפ ןלעוו ייז ןוא טיװיײדיפַא

 ,טסַאל וצ ןלַאפ

 ןיימ ןיא ץלַא ןפרָאװעגנײרַא ,ןָאטעגרעביא ,ןשַאװעגמורַא ךיז בָאה'כ

 לקעּפ ץנַאג ַא טגנַאלרעד רימ ןוא ןעמוקעגניײרַא זיא רעטכעוו ַא .עניזרָאק

 : עגַארפ ןיימ ףיוא ,לטסעק-טסָאּפ ןיא ןפרָאװעג בָאה ךיא סָאװ ווירב עניימ טימ

 רימ רעגָאװש ןיימ טָאה ? הרצ ןיימ ןגעוו טסואוורעד ךיז ייז ןבָאה ױזַא יו

 עפַאק-"לַאיָאר/ ןיא ווירב ַא םעניימ ןבעגעגרעביא טָאה רעצעמע : טלייצרעד

 סָאד קידנגירק ,ןינַאט םולש רעדָא ,ףרָאדנעװ ןבואר רָאיטקַא םעד רַאפ

 רָאיטקַא רעשידיא ַא !שטייטס :למוט ץתמא םעד טכַאמעג ייז ןבָאה לווירב

 "עטניא רענייק ןוא ןקישקירוצ םייב םיא טלַאה'מ ,דנַאליײא-סילע ףיוא טציז

 ?טשינ ךיז טריסער

 ,"לָאנרושז-ןגרָאמ, ןופ רָאטקַאדער-רעטַאעט רעד ,םיובנשריק עלעקנַאי

 ןעמונעג רע טָאה ,דנַאליײא-סילע ףיוא *סַאיַאה; ןופ רעטרָאּפער ַא ךיוא זיא

 טָאה -- !רעליּפשױש ןשידיא ןגנוי ַא ןעװעטַאר ףרַאד'מ : עגָאװערט ןּפַאלק

 רע'מינּפ עיינ ןבָאה ףרַאד'מ ,ןקעטש ןייז טימ קידנּפַאלקוצ טמערוטשעג רע

 !עניב רעשידיא רעד ףיוא

 "נָאק ַא רימ רַאפ ןגירק לָאז יז זַא רעטסעוװש ןיימ ןטָארעג טָאה ןעמ

 ,קרַאונ ןופ ,סָאר םעס רעשזדענעמ-רעטַאעט רעד .רעטַאעט ַא ןופ טקַארט

 ןסעזעג ךיוא זיא סָאר .טקַארטנָאק םענוויטקיפ ַא רימ רַאפ טלעטשעגוצ טָאה

 ןעמ זַא טרַאװעג ןוא רעמיצ ןקיטייז ַא ןיא רעהרַאפ ןיימ ןופ טייצ עצנַאג יד

 ןיא רעטַאעט ןייז ןיא טרישזַאגנַא ןיב ךיא זַא ןקיטעטשַאב וצ ןפור םיא לָאז

 ןרַאפ רַאלָאד טרעדנוה ייווצ ,ןפורעג טינ םיא ןעמ טָאה ,ונ ,יזריושזד-וינ

 ...םיא ייב ןיוש זיא טלעג סָאד רעבָא ,ליפוצ לסיבַא עקַאט זיא זיולב ןציז
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 ןַאדָאמעשט ןיימ ךיא ,עניזרָאק ןיימ ןָאטעג םענ ַא טָאה רעגָאװש ןיימ
 -סילע ןופ טריפ סָאװ לפיש-רָאטָאמ םעד וצ ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה רימ ןוא
 ןטנַארגימיא ענעבילברַאפ יד רימ ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .ןטעהנַאמ וצ דנַאליײא
 טױר ןיימ טגנַאלרעד בָאה ךיא .סעינַאװעשטניו ערעייז ןעירשעגכָאנ
 טזָאלעגרעטנורַא ךימ טָאה רע ןוא לפיש םייב רעטכעוו םעד וצ עלעטרַאק
 ,רענַאקירעמַא םענלָאּפ ַא יו

 ,ןַאמ ַא זנוא ףיוא טרַאװעג ןוא ןסעזעג ןיוש זיא לפיש ןיא
 -עטַארעג תמאב ,עק'מייח ,ךיד טָאה סָאװ שטנעמ רעטוג רעד זיא סָאד --

 ! םיובנעשריק עלעקנַאי -- טלעטשעגרָאפ םיא רעטסעווש ןיימ טָאה -- טעו
 לסיבַא ,סקואוו ןקירעדינ ןופ :ןדיא ןקיצרַאה םעד טקוקעגנָא בָאה ךיא

 ןקעטש ַא טימ ןוא ּפָאק ןפיוא שוילעּפַאק ןצרַאװש ,ןטיירב ַא טימ ,ךעלטעפ
 -ביימש ,ןלירב יד רעביא טקוקַאב ןוא ןטסָאמענּפָא ךימ טָאה רע .טנַאה ןיא
 :טקעלַאיד רענַאיצילַאג ַא ףיוא טצעביקעגרעטנוא רע טָאה קידנעל

 -סָאװ !רענַאיצילַאג ַא !םיובנעשריק עלעקנַאי רעד סָאד ןיב ךיא --
 ? םיובנעשריק עלעקנַאי ןופ טייל ערעסערג עקַאט טנעק ריא ,ןַאמרעגנוי ,עשז

 כא יא
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 טָאה ,ןילקורב ,גרובסמַאיליװ ןייק ןטעהנַאמ ןופ יסקַאט ַא ןיא קידנרָאפ
 רענַאקירעמַא םעד ןופ עמַארגעלעט ַא ןבעגעגרעביא רעטסעוװש ןיימ רימ
 ףייל ןקירעמַא דנַאלָאה; רעד ןופ סערדַא ןפיוא טקישעג ,ענווָאק ןיא לוסנָאק
 געוװ ןפיוא ףיש רעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא יו ױזַא .םַאדרעטָאר ןיא
 עמַארגעלעט יד טקישעגרעביא םַאדרעטָאר ןופ ןעמ טָאה ,קרָאיײוינ ןייק
 ;טנעיילעג ךיז טָאה עמַארגעלעט יד .סערדַא ס'רעטסעווש ןיימ ףיוא

 -עטָאװק םעד ןיא ןעגנורעדנע בילוצ זַא ןדלעמ וצ ךייא ןרעױדַאב רימ;
 טינ ךיז ךייא ןטַאר רימ .טרילונַא עזיוו רענַאקירעמַא רעייא טרעוװ ץעזעג
 לַאפ ןייק רַאפ עקירעמַא ןיא ךייא טעוו'מ לייוו ,ףיש רעד ףיוא ןצעזפיוא
 ,"עגווָאק ןופ לוסנָאק רענַאקירעמַא רעד, :ןבירשעגרעטנוא .?ןזָאלנײרַא טינ
 בָאה לזמ ןיימ ףיוא סָאװ החמש רַאפ ןרערט ךרוד טכַאלעג עלַא ןבָאה רימ
 ! "עיּפוכ ָאּפ, ןיוש ןעמוקַאב עמַארגעלעט יד ךיא

 ןבָאה טירטס דלָאבמָאה ףיוא םייהַא רעטסעווש ןיימ וצ קידנעמוקנָא
 טשרע ךיז אבא ןוא עלעסָאי ,עלערעס :ךעלרעדניק יירד ס'רעטסעווש ןיימ
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 טײלסדנַאל רענדָארג ,םינכש ןעמוקעגנָא ןענייז סע ,רימ טימ טּפַאכעגמורַא

 | ,טכַאנ רעבלַאה זיב טסעומשעג ןבָאה רימ ןוא

 םעד ףיוא סנשיק ענעכוּפ יד טרירעגנָא טָאה ּפָאק רעדימ ןיימ רָאנ יו

 -- טעבעגסיוא רימ רַאפ טָאה רעטסעוװש ןיימ סָאװ רעגעלעג ןסייוו-יינש

 -עמַא ןייק ןרָאפעג זיא יז תעשב ןבעגעגטימ ריא טָאה עמַאמ יד סָאװ סנשייק

 ,ןפָאלשעגנייא טימעג ןקיאור ַא טימ ךיא ןיב -- עקיר

 טנעמוקַאד ַא

 -רָאפ; ַא ןיא טעברַא ןייז וצ קעװַא ןיוש אנח רעגָאװש ןיימ זיא גָאטרַאפ

 -רָאשזד ,לוקס-קילבָאּפ ןיא קעװַא זיא ערעס לרעטכעט ערעטלע סָאד ,*ּפַאש

 ןיימ ,רימ טימ טליּפשעגמורַא ךיז ןבָאה (אבא) דלָארעה ןוא (עלעסָאי) ישזד

 ןסיורד ןיא לסיבַא ןּפַאכּפָארַא ךיז לָאז ךיא זַא רָאפ רימ טגייל רעטסעווש

 ךיא לעװ ,קידרעמוז זיא'ס ,ןייש זיא רעטעוו רעד .עקירעמַא ןטכַארטַאב ןוא

 "ףשטַאד; ןיימ ךָאנ *ןעבוילָאּפ; רעכיז רימ טעוו'ס ,טפול עשירפ לסיבַא ןּפַאכ

 ,דנַאליײא-סילע ףיוא

 -רַאמ וצ ךיא גָאז --- סַאג ןיא ןיײגרעטנורַא טלָאװעג רעייז טלָאוװ'כ --

 ךיז ךיא ןעק ױזַא יװ רעבָא ,ןילקורב ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ןוא --- ןעקשַאי

 טָאה עלעטרַאק-סגנודנַאל עטיור סָאד 1 טנעמוקָאד ַא ןָא סַאג ןיא ןזָאלסיױרַא

 "עג ךיא ןיב ,עלעפיש ןיא ןגײטשנײרַא ןיימ רַאפ ןעמונעגוצ רימ ייב ןעמ

 ןעוו ,לשמל ,ךיא וט סָאװ ,ריּפַאּפ ןשיוטיל םענעגנַאגעגסיױא ןיימ טימ ןבילב

 -ָאד !טרָאּפסַאּפ :רימ ייב טעב ןוא טנַאיצילָאּפ ַא סַאג ןיא ןָא ךימ טּפַאכ'ס

 ןיא טַאהעג ןיוש תורצ קינייװ בָאה'כ 1 ןָאט טלָאמעד ךיא לעװ סָאװ ; טנעמוק

 ןליפַא ךָאד לעוו'כ ?עקירעמַא טימ ןביוהנָא רעטציא ךיז ךיא לעװ ? עּפָארײא

 סָאװ ןוא ?שילגנע ןעד ןעק ךיא ;ןיב ךיא רעוו ןרעלקרעד םיא ןענעק טינ

 ?טנעמוקָאד ןייק טינ בָאה ךיא זַא ײצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמנייא ךיא לעוו

 :ןטעבעג רימ ייב רעטסעווש ןיימ ךיז טָאה טסיזמוא

 רענייק .טנעמוקָאד ןייק טינ ןעמ ףרַאד עקירעמַא ןיא ָאד ,עק'מייח --

 טעװ ןעּפעשט טינ םענייק טסעװ וד זַא ,ןגערפ טינ םעד ףיוא ךיד טעוװ

 ןיב טָא ."סעגזיב ןוָא רוי דניימ; זיא עקירעמַא ןיא .ןעּפעשט טינ ךיד ןעמ

 רעדניק יירד טכַארבעג ,טַאהעג הנותח ָאד ,עקירעמַא ןיא רָאי 12 ןיוש ךיא
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 ףרַאד ָאד ? טנעמוקָאד ַא טגערפעג רימ ייב רעצעמע טָאה -- טלעוו רעד ףיוא
 !הנידמ עיירפ ַא זיא'ס ,ײצילָאּפ רעד ןיא ןדלעמנייא טשינ רענייק ךיז

 טינ ךיז ךיא ריר טנעמוקָאד ַא ןָא -- ךימ קָארב ןוא ךימ קַאה שטָאכ
 ,טרָא ןופ

 זיא ,ןריפסיוא טינ רימ ייב טעװ יז זַא ןעזעג טָאה ירעמ רעטסעווש ןיימ
 ריא ןעמ טָאה .הצע ןַא ןגערפ "?רָאטס-ירעסָארג, ןיא ןטנוא רעטנורַא יז
 -ָאד ןייא רַאפ ןוא "טרוָאק טקירטסיד ןילקורב, ןיא ןריפקעװַא ךימ ןסייהעג
 ,"סרעּפייּפ-ןעזיטיס טסריופ, עניימ טנַאה רעד ףיוא ןגירק דלַאב ךיא לעװ רַאל
 ,רוטּפ ןוא --- טנעמוקָאד ַא ןבָאה ךיא לעוװ

 לָאז לרעדורב ריא יבַא ,וליפַא טלעוו-קע ןיא ןעמונעג רימ טלָאװ ירעמ
 ?רעדניק ךעלציּפ ייווצ יד טימ ןָאט רעבָא יז לָאז עשזיסָאװ ,ןדירפוצ ןייז
 טָאה ,לדיא רענייפ ַא ,"ןַאמ-ירעסָארגא רעד ? רעביא ייז ןעמ טזָאל ןעמעוו ייב
 -טע ףיוא "יַאב ירעווילעדא םעד טזָאלעגּפָא רע טָאה ,עגַאל יד ןענַאטשרַאפ
 ,טנעמוקָאד ַא ןעמענסױרַא ןריפ ךימ לָאז רע זַא העש עכעל

 ךיא רעבָא ,רַאלָאד רָאּפ ַא ןבעגטימ טלָאװעג רימ טָאה רעטסעווש ןיימ
 ! רַאלָאד ןצכַא .טמירַאב ךיז ךיא בָאה --- !טלעג בָאה'כ .טזָאלעג טינ ךיז בָאה
 !טלעג ןגייא ןיימ טימ טנעמוקָאד רענַאקירעמַא ןיימ רַאפ ןלָאצַאב לעוו'כ

 "ףיערט דעטייוװעלע, םעד טימ ןעמונעג ךימ טָאה *יָאב-ירעסָארג; רעד
 ייָאבע רעד .עדייבעג רעסיורג ַא ןיא ןירַא רימ ןענייז ןטרָאד ; לָאה ָארָאב ןייק
 ךיא ןוא ןעמוקעגנָא ןטכענ טשרע ןיב ךיא זַא שילגנע ףיוא טרעלקרעד טָאה
 -סיױרַא ןעמוקעג רימ ןענייז .טנעמוקָאד ַא ןָא סַאג ןיא ןײגוצסױרַא ארומ בָאה
 ,(ןריּפַאּפ-רעגריב עטשרע) "סרעּפייּפ טסריופ, יד ןעמענ

 ןטלָאװ ייז יו ,עכָאטַאמוס ַאזַא ,רעטכעלעג ַאזַא ןרָאװעג ןטרָאד זיא'ס
 ןבָאה ךעלדיימ עטלעטשעגנָא יד .סרַאמ ןופ ןױשרַאּפסנַאמ ַא ןעזעג ךיז רַאפ
 ףלָאדור ,ָאניטנעלַאװ ףלָאדור --- טרעהעג רָאנ בָאה ךיא ; רימ םורַא טעידַאּפעג
 {ָאניטנעלַאװ

 ףרַאד ןעמ סָאװ ץלַא עקנישַאמ-ביירש ַא ףיוא טּפַאלקעגנָא טָאה לדיימ ַא
 ךיוא זיא רעטכיר םעד .רַאלָאד ןצנַאג ַא םעניימ טגײלעגקעװַא בָאה ךיא ןוא
 ףיוא ןוא ןעמוקעגנָא ןטכענ טשרע ןיב ךיא סָאװ השעמ יד ןרָאװעג ןלעפעג
 דלַאב ךימ טָאה רע .ןריּפַאּפ-רעגריב עטשרע יד ךָאנ ָאד ןיוש ךיא ןיב ןגרָאמ
 יד ןופ רעגריב רעקיטפנוקוצ ַא סױרַא ןטרָאד ןופ ןיב ךיא ןוא ןרָאװשעגניײא
 ,טנַאה רעד ףיוא טנעמוקָאד ַא טימ ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ
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 ןרָאיטקַא עשידיא עלַא ןבָאה ,1924 .,ינוי ןט14 םעד ,גָאט ןבלעז םעד

 :סעייג יד ןעגנוטייצ עשילגנע ןוא עשידיא יד ןיא טנעיילעג *לַאיָאר עפַאק; ןיא

 "סילע ףיוא ןעמַאזקע ּפָא טיג ,ווָאקָאלבַאי םייח ,רָאיטקַא רעשידיא;

 -ַאמרעּפ ןביילב וצ םיא ןעמ טביולרעד ןעמולב טעקוב ַא טָאטשנָא ,דנַאליײא

 .*עטָאװק רעד רעסיוא ,עקירעמַא ןיא טנענ

 עשרַאוװ ןיא קיטנוז ַא

 .ןעגנולקעצ ךיז טָאה עשרַאװ ןיא רעמיצ-לעטָאה ןיימ ןיא ןָאפעלעט רעד

 !ָאלעה :גָאז ןוא לביירט סָאד ףיוא ביוה'כ ,ףיוא ךיז ּפַאכ ךיא

 !טקעוװעגפיוא ךייא בָאה'כ -- לוק ַא ךיא רעהרעד -- ווָאקָאלבַאי --

 ?טדער רעוװ -- ?ןרעפטנע ךיא לָאז ןעד סָאװ --- ! ןיינ ---

 ןעמוקעגקירוצ ןיוש טנייז ריא זַא טרעהעג בָאה ךיא .רעגניפדלָאג --

 ןיא ןיוש טנייז ריא זַא רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ?סע טמוק יװ ,עשרַאװ ןייק

 ?ןעשעג זיא סָאװ .ענדָארג

 ץענערג רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ רוציקב םיא לייצרעד ךיא

 .עצינזוק ןיא

 ,קיטנוז זיא'ס !װָאקָאלבַאי ,לעטָאה ןיא ןציזסיוא ריא טעװ עשז-סָאװ

 ןענעגעגַאב ךיז רימָאל ,ןָאטפױא ןענעק טשינרָאג יוו-ייס ריא טעװ טנייה

 ּפָא"ןסעומש רימ ןוא םיכסמ ןיב ךיא ,עשרַאװ רעביא ריצַאּפש ַא ןּפַאכ ןוא

 זיא סָאװ ,5 ַאקסזדָארגָאװָאנ ףױא ,דנַאברַאפ-רוטלוק ןיא ןפערט וצ ךיז

 .ןייא-ייטש ךיא ואוו *לעטָאה-דנַארג; םוצ טנעָאנ

 ןעמוקעג זיא רע ,זירַאּפ ןיא טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ן'רעגניפדלָאג טימ

 -ָאפעלעט ךיא לָאז יצ העד רעד טימ ךיז גָאלש ךיא ,טיזיוו ַא ףיוא ןלױּפ ןופ

 *עדזַאיש רעקיטסיזמוא ןיימ ןגעוו ןלייצרעד םיא ןוא ןיקסװעשזקרַאז ןרינ

 :טגנילק ןָאפעלעט רעד .ןגרָאמ זיב ןטרַאװ וצ סילשַאב ךיא .ענדָארג ןייק

 ? ווָאקָאלבַאי רבח ---

 !ָאלעה --- .לוק סָאד דלַאב ךיא ןעקרעד --- ! יקסוװערָאמ טניירפ ---

 ןכַאמ ןסייהעג ךייא טָאה'מ ,עשז-סָאװ !ווָאקָאלבַאי ,םכילע-םולש ---

 ?ױזַא רעסעב זיא רשפא -- .ךעלקירעזייה רע טכַאל --- ? *דַאזַאנ ונבישה;

 טלָאװעג רעייז ןטלָאװ ךיא ןוא עירַאמ יורפ ןיימ ,וָאקָאלבַאי ,טרעה
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 ךייא ייב .גָאטימ ףיוא זנוא וצ גָאטיײב טנייה ןייז חירטמ ךיז טלָאז ריא זַא

 רעבָא זנוא ייב ,טייצלָאמ ןרעסעב ַא ןגירק רעכיז ריא טנעק לעטָאה ןיא

 ,"שטנעמ-טלעוװע א סעּפע ךָאד טנייז ריא .סעומש ַא ןּפַאכ ןענעק רימ ןלעוו

 רעזנוא ןיימ'כ ,טלעוו רעד ףיוא ךיז טרעה סע סָאװ ןרעה עקַאט ךיז טליוו

 ןסיוא רע זיא ?טיײרלָא; ןטימ ? טיײרלֶא 1 ריא טגָאז סָאװ ,טלעװ-רעטַאעט

 זיא רע .ןושל עשילגנע סָאד ןסעגרַאפ טשינ ךָאנ טָאה רע זַא ןזיײװַאב וצ רימ

 גנודַאלנייא ס'יקסווערָאמ ןָא םענ'כ .עקירעמַא ןיא ,דנַאלגנע ןיא ןעוועג ךָאד

 םייהַא םיא וצ ןריפוצ ךימ טעוװ שַאכ ל'מהרבַא זַא ּפָא ןדער רימ .לודג דובכב

 ,טייצ-גָאטימ םורַא

 סיוא רימ טמוק'ס !ןָאפעלעט רעד !ַאהַא --- ךיז ןָאטנָא ןעמענ ליוו'כ

 רעד ןופ טקישעגקירוצ ךימ טָאה'מ זַא טסואוועג ןיוש טלָאװ עשרַאװ ץנַאג יו

 .ץענערג רעשיסור-סייוו-שיליוּפ

 ,ינידרַאב רעדנַאסקעלַא ,ינידרַאב טדער סָאד ?װָאקָאלבַאי רעטסימ --

 ? ךימ טקנעדעג ריא

 טכַאמ סָאװ .טיירפרעד ךיא רעפטנע -- ךיא קנעדעג יאדווַא ? ינידרַאב --

 ריא זַא טרעהעג ןוא טנעיילעג בָאה'כ ?ךעלרעדניק יד ? יורפ רעייא ? ריא

 "-ודָאג סירָאבע גנוריפפיוא-ערעּפָא רעיא !עשרַאװ ןיא ןטלעו טציא טרעק

 ןליפַא ןרַאלָאד רַאפ ןטעליב ןייק טשינ טגירק ןעמ !עיצַאסנעס ַא זיא "ווָאנ

 ,סיוארָאפ ןיא םישדח ףיוא טפיוקרַאפסיױא זיא'ס

 ךיא לעװ ,וָאקָאלבַאי רעטסימ ,ךייא רַאפ ,ןעמעוו רַאפ ,ןעמעוו רַאפ ---

 טעליב ַא (ןרעגַאל-*יפ-יד; יד ןופ לטרעוו ַא) *ןריזינַאגרָאק זיא סע יװ ןיוש

 ןיא טנװָא טנייה ףיוא עקַאט ךייא ךיא טעברַאפ -- .רימ רע טרעכיזרַאפ ---

 סירָאב, גנוריפפיוא ןיימ ןגעװ תוניבמ רעייא ןרעה ליוו'כ .ערעּפָא רעד

 ,ךייא ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ךיא לעװ סגעוונייא ןיא ןוא "וָאנודָאג

 ךיז ךיא בָאה ,ינידרַאב רעדנַאסקעלַא ,רָאסישזער ןטסואווַאב םעד טימ

 "הטילּפה תיראשע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,1947 רָאי ןיא טנעקַאב

 עפורט רעשידיא ַא טימ טריפעגפיוא טלָאמעד טָאה רע ,דנַאלשטייד ןיא
 גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה עסעיּפ יד .סעלעיעלדץנַאלג .א ןופ "וכלומ המלש;

 טימ ,דנַאלשטיײיד ןופ ןרעגַאל-*יּפ-ידא ערעדנַא יד ןיא ךיוא יוװ ,ןעכנימ ןיא

 ,עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןייק טרירגימע ינידרַאב טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע
 טזומעג רע טָאה .עטקנערשַאב ַא רעייז זיא טייקכעלגעמ-רעטַאעט יד ואוו
 בָאה'כ .ןבירשעגכרוד ךיז ןבָאה רימ .קירבַאפ-ןּפמָאל ַא ןיא ןטעברַא ןייג



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 518

 סָאירַאסערּפמיא ןוא ןטנעגַא-רעטַאעט םיא טימ ןריסערעטניארַאפ טריבורּפ

 סירָאמ וצ טרידנעמָאקער ךיוא םיא בָאה ךיא .עניב רעשילגנע רעד ןופ

 ידנַאטשוצ טשינ זיא סקיד'תושממ ןייק ."רעטַאעט-טסנוקק ןיא ן'צרַאװש

 ךשמ ןיא זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא ינידרַאב .ןעמוקעג

 "ישזער עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא יוװ ןרָאװעג טנעקרענָא טייצ רעצרוק ַא ןופ

 םעד ןופ בורק ַא זיא ינידרַאב) ןלױּפ ןיא ןטײקכעלנעזרעּפ-רעטַאעט ןוא ןרָאס

 "ַאבַאט ןימינב ,*טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיא, ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע

 ,(יקסנישט

 םענ ךיא .היחמ טושּפ ךימ זיא ערעּפָא רעד ןיא גנודַאלנייא ס'ינידרַאב

 ןשינעגעגַאב עטנַאסערעטניא ןופ גָאט ַא קידנטרַאװרעד ,קשח טימ ןָאטנָא ךיז

 ןטימ לַאפכרוד ןיימ בילוצ גנומיטש ערעטיב ןיימ ןביירטרַאפ רימ ןלָאז סָאװ

 .ענדָארג ןיא ךיז ןגירקניירַא
 לא

 סע ואו ,ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיא ןקיטציא םענופ רעטנעצ-וורענ רעד

 -רוטלוק ןופ ןינב םעד ןיא זיא ,ןדיא טנזיוט 20 ַא ייב ,ןעמ טגָאז ,ךיז ןעניפעג

 ךיוא ךיז טניפעג ןטרָאד .5 ַאקזדָארגָאװָאנ ףיוא דנַאברַאפ ןכעלטפַאשלעזעג

 | | ,גנוטלַאװרַאפ-טּפױה יד

 .שיט רעגנַאל ,רעסיורג ַא טייטש ,גנַאגנײרַא םייב דלַאב ,רָאדירָאק ןיא

 -סקלָאפ, עכעלגעט יד ,ןלַאנרושז ,רעכיב עשידיא טגיײלעגנָא םיא ףיוא ןגיל'ס

 "טלעוו ענעדיישרַאפ ןופ ןטפירש ןוא ןעגנוטייצ עשידיא ערעדנַא ךיוא ,"עמיטש

 טכַאמ רע .דיא רערעטלע ןַא זיא םירפס-רכומ רעד .עקירעמַא ןופ ךיוא ,ןלייט

 עלערוטלוק עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא טריפעגכרוד טלָאװ רע יו קורדנייא םעד

 .עיסימ

 ףױרַא ךיז ןצעז רימ .רימ ףיוא ןיוש טרַאװ רעגניפדלָאג טניירפ ןיימ |

 קוק ךיא .עשרַאװ "עיינע יד ןקוקנָא ןרָאפ רימ ןוא יאװמַארט ַא ףיוא

 ףיוא ןזַא רכז ןייק ָאטשינ .ץרַאה סָאד רימ ןיא טנייוו'ס ןוא ןסַאג יד ףיוא

 ,םוטנדיא ןשילױּפ ןופ טלעוו ַא טרירבעוו לָאמַא טָאה ןסַאג עקיבלעז יד

 "רַאװ רעשירָאטסיה רעד ןופ גנוטסיוװרַאפ רעד וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 סָאװ --- *קַאיװַאּפ, רעד רָאנ .בורח ןוא טסוּפ זיא םורַא ץלַא .ָאטעג רעוועש

 שידיא ןופ ןעלטיּפַאק עשיגַארט ןובשח םענעגייא ןפיוא ןבירשרַאּפ טָאה

 .י.ןבילבעג ץנַאג זיא הסיפת עקיזָאד יד -- ןרערט ןוא טולב
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 ,םלוע-תיב ַא ןופ םירבק יד ףיוא ןטָארטעג טלָאװ ךיא יו ליפעג ַא טימ
 ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא סָאװ טנעמונָאמ ןטנַאזָאּפמיא םוצ וצ ךיא םוק
 -פיואדָאטעג רעװעשרַאװ ןופ םישודקו םירוביג יד ןופ קנעדנָא ןקיליײה ןיא
 יד ,טרָאּפָאּפַאר ןַאטַאנ רעלטסניק רעד ןפַאשעג טָאה טנעמונָאמ םעד .דנַאטש
 -רעטניה םעד ןיא ךיז ןרילרַאפ ןרוגיפ ענעזנָארב יד טימ טנַאװ ענרענייטש
 ,"אכבה קמע; רעװעשרַאװ ןקימורַא םעד ןופ טנורג

 טכיירגרעד -- ?טנעמונָאמ םעד ףיוא ,וָאקָאלבַאי ,ריא טגָאז סָאװ --
 ?ָאי ,קרעוו-טסנוק ַא --- לוק ס'רעטיילגַאב ןיימ רימ וצ

 ןגיוא עניימ ןופ ךיז ןסיג ןרערט ןוא ךיא גָאז -- רעגניפדלָאג טניירפ ---
 ךיא בָאה טלעװ רעד םורַא רעדנַאװ ךיא סָאװ ןרָאי רעקילדנעצ יד ןיא --
 -ײטשרָאמרַאמ ןופ ןוא טינַארג ןופ תובצמ ןוא ןטנעמונָאמ טימ ןעזעגנָא ךיז
 ןיא ,ןטייקכעלנעזרעּפ עלעודיווידניא רכזל ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז עכלעוו ,רענ
 ןופ ןענייז ןטנעמונָאמ יד .ללכה תבוטל ןעגנואוטפיוא ערעייז ןופ קנעדנָא
 ,טלעטשעגקעוװַא ייז טָאה'מ ואוו רעדנעל יד רַאפ טיײידַאב ןשירָאטסיה ןסיורג
 ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא ןקיליײה ןיא ,רעבָא טנעמונָאמ רעד
 טנעמונָאמ ַא רָאנ טשינ זיא'ס ,םישודק יד ןקיבייארַאפ וצ רָאנ טשינ זיא
 יו ךוכזע :ןעײרשרעטנורַא לָאז סָאװ טנעמונָאמ ַא ךיוא זיא'ס ,עשרַאװ רַאפ
 טייצ עקיליורג יד ןעקנעדעג לָאז טלעוו עצנַאג יד זַא טנעמונָאמ ַא זיא'ס
 ,עקיטשרוד-טולב ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה "קלָאפ-ןרעע עשטייד סָאד ןעוו
 סָאװ רעדרעמ יד ןסעגרַאפ טשינ לָאז'מ .טלַאטשעג-ןשטנעמ ןיא תויח עדליוו
 !םוטנדיא ןשיאעּפָארײא םעד טכַארבעגמוא ןבָאה

 עשינַאּפש עקיטולב יד טעוועשובעג טָאה'ס ואוו ,ורעּפ ,ַאמיל ןיא --
 -ןדיא; טנכיײצַאב רעטציא ךָאנ טרעװ ןסַאג יד ןופ ענייא ןוא ,עיציזיווקניא
 ךיז ןעניפעג סע ואוו ןרעלעק-עיציזיווקניא יד ןעזעג ךיא בָאה ןטרָאד --- *סַאג
 ןדיא יד טעשטומעג טָאה'מ עכלעוו טימ ןטנעמורטסניא-גנוקינייּפ יד םויה-דע
 יד ןיא יו טרָאד טייטש ץלַא .םשה-שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענייז ייז זיב
 -טסניק עטסערג יד יװ קורדנייא רעמ ךס ַא טכַאמ'ס ןוא ןטייצ-עיציזיוויקניא
 | ,ןטנעמונָאמ עשירעל

 תעשב ןעוועג יװ ץלַא ךיוא זיא ץיוושיוא רעגַאל-דרָאמ םעד ןיא ---
 ןעמ סָאװ ץנערק-ןעמולב יד .טריגער ןטרָאד ןבָאה רעדרעמ עשטייד יד
 ךעלריט יד ףיוא ןעמ טגנעה ,םישודק יד ןופ קנעדנָא ןיא ,וצניהַא טגנערב
 ,סעקשטַאט יד ףיוא סיוא ייז טגייל'מ רעדָא ,סנווױא-עירָאטַאמערק יד ןופ
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 יד ןופ םיפוג עטזַאגרַאפ יד טריפעג טָאה'מ עכלעוו ףיוא ךעלעגעוו יד ףיוא

 ,ןלירב ,ךעלטשרעב-ןייצ ,רָאה עכעלשטנעמ טימ גרעב יד .רעריטרַאמ עקילייה

 ,טנעמונָאמ רעטסמַאזקריװ רעד ןענייז סעקצַאצ ןוא סעקלַאיל-רעדניק

 ןיב ,דנַאלשטיײיד ןופ ענָאז רעשילגנע רעד ןיא ,ןזלעב-ןגרעב ןיא --

 םירבק-ןסַאמ עטיירב ,עגנַאל יד ייב ןענַאטשעג המחלמ רעד ךָאנ דלַאב ךיא

 ףיוא ןטפירשפיוא ע'טושּפ יד טימ רעדלעפ יד רעביא ןגיוצעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 .טנזױט 5 :םישודק טנזױט 10 הרובק וצ ןעמוקעג ןענייז ָאד : ךעלטערב

 עכלעוו ןשטייד יד וליפַא טרעטישרעד ןבָאה תובצמ ענרעצליה יד טָא ,טנזיוט

 -רָאפ ןענייז ןעיירעדרעמ עשיטסידַאס עכלעזַא זַא ןבעגוצ טלָאװעג טשינ ןבָאה

 ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעמוקעג

 "גייא טשינ ךיא ןיב דנַאלשטייד ןיא ןעײסָאש-*ןַאב-ָאטױא; יד ייב

 -רַאפ יד .געוו ןופ דנַאר עמַאס ןפיוא םירבק-ןסַאמ יד ייב ןענַאטשעג לָאמ

 רַאפ טקעּפסער ןטסערג ןטימ ןעלטיה יד ןגיוצעג ןבָאה ןשטייד עקידנרָאפיײב

 ,דוד-ןגמ ןטימ ךעלטערב ע'טושּפ יד

 :ךעלטערב יד ןופ םענייא ףיוא רעדעפיילב ַא טימ טפירשפיוא רעד --

 טָאה -- ...ןופ ןעמַאטש רימ ...זיא ןעמָאנ ןייז ...רעדורב ןיימ טגיל ָאד

 | ,ןכָארבעצ ךימ

 טקנעד ,גנַאל יו -- רעטקיטייוועצ ַא ךיא גָאז -- רעגניפדלָאג טניירפ ---

 ,גנַאל יו ?ןרעוװ טיוברַאפ טעװ טנגעג עקיזָאד יד זיב ןרעיודעג טעװ ,ריא

 יד ןיא ןרָאד ַא יו טייטש סָאװ טנעמונָאמ םעד ןדלוד ןעמ טעװ ,ריא טקנעד

 ךָאנ ךיז ןעמ טמוק רעטציא ?"טניירפ-ןדיא;ק עשיליוּפ עסיוועג ןופ ןגיוא

 עקיטכיוו טימ ןוא דַארַאּפ ַא טימ ,טנעמונָאמ םעד ייב רָאי ַא לָאמנייא ףיונוצ

 טלַאה'מ ;טנעמונָאמ םעד -- קרעוו-טסנוק ַא טרעדנואווַאב ןעמ ; רעקיטילָאּפ

 גָאז, טגניז'מ ...*ַאקסלָאּפ עשטשעיא ףיוא טליּפש רעטסעקרָא רעד ,תושרד

 -- סָאד וליפַא ...רָאי ַא רעביא זיב ,רָאי טוג ַא ןוא ..."לָאמניק טשינ

 ? גנַאל יו

 יװ םינּפ ןבלעז םעד ןבָאה טעװ ,ארומ ךיא בָאה ,טנעמונָאמ רעד --

 ןעיוב ןביוט עזָאלמייה ואוו ןלייט-טלעוו עלַא ןיא ןטנעמונָאמ רעטרעדנוה יד

 ,..ןטסענ ערעייז

 ףיױא טנעמונָאמ רעטסקיסַאּפ רעד זַא ,זיא גנוניימ ענעדיײשַאב ןיימ ---

 רעד ןייז טפרַאדַאב טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ דרע רעקיטולב רעד

 שינעטסיו רעד ןופ ןטימניא ,אפוג חטש םעד ןופ גנוטסיוורַאפ ןוא ןברוח
: 



 521 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 -סיה םעד ןריפרעבירַא טפרַאדַאב ןעמ טָאה טנעמונָאמ רעד טייטש סע ואוו

 רעדליב ,ןעלקיטרַא ,םירפס ענעבָארגעגסױא יד טימ וויכרַא-ייזומ ןשירָאט

 -רַאו רעקיליורג רעד ןופ ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב טָאה'מ עכלעוו ,ןטעקַאמ ןוא

 ,ָאטעג רעוועש

 עשיליוּפ יד זַא ן'לעוּפ טנעקעג רשפא ןעמ טָאה טונימ רעסייה רעד ףיוא

 -ידיא רעד וצ טפַאשטניירפ ליפוזַא לייורעד סױרַא טזייוו סָאװ גנוריגער

 לָאז טנגעג עצנַאג יד זַא :טערקעד ַא ןבעגסױרַא לָאז גנורעקלעפַאב רעש

 ןרעוו טמַאצעגמורַא לָאז טנגעג עקיזָאד יד זַא :ןרעװ טיוברַאפ טינ לָאמנייק

 רעױטיגנַאגנײרַא םייב .טנַאװיָאטעג רעלעניגירַא רעד ןופ עיּפָאק ַא טימ

 :טלעוו רעד ןופ ןכַארּפש עלַא ןיא ןענעכיײצַאב טנַאװ רעד ףיוא לווָאט ַא לָאז

 רעװעשרַאװ םעד ןופ םירוביג יד ךָאנ טנעמונָאמ ַא זיא חטש רעקיזָאד רעד

 ןשידיא ןופ םישודק ןָאילימ סקעז יד ךָאנ ןברוחל רכז ַא ןוא דנַאטשפױאיָאטעג

 ,.רעדרעמ עשטייד יד ןופ טכַארבעגמוא ,קלָאפ

 א

 רעד -- םלועיתיב רעשנעג םעד וצ ךיז ןעמענרַאפ ךיא ןוא רעגניפדלָאג

 ענעפרָאװעגמוא יד ןשיוװצ .ןרָאװעג טרעטשעצ טשינ זיא סָאװ רעקיצנייא

 םעד ףיוא הבצמ יד ןגיוא יד ןיא ךיז טפרַאװ םירבק עטזָאלרַאפ ןוא תובצמ

 ַא) ףָאהנעמַאז גיוודול ר"ד ,ןושל-*ָאטנַארעּפסע, ןופ רעפעש םעד ןופ רבק

 ,(ריע-ןב רעקָאטסילַאיב

 ןענייז סע ואוו "ץרּפ-לחא; םעד ייב רימ ןעייטש ּפעק ענעגיובעג טימ

 :רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רודה:-ילודג יד לארשי-רבק וצ ןעמוקעג

 טשינ זיא אנוש םעד ,ץרּפ יורפ ךיוא ,ןָאזעניד בקעי ,יקסנַא .ש ,ץרּפ .ל .י

 ,ןטכינרַאפ וצ "להאק םעד ןעגנולעג

 -טפירש םעד ןופ רבק רעשירפ רעד ךיז טניפעג "להא; ןגעקטנַא טקנוּפ

 הבצמ רעד ףיוא ,(1956 --- 1890) ןָאזרעדָארב השמ ,לַארטַאעט ןוא רעלעטש

 :עמעָאּפ ַא רענייז ןופ גוצסיוא ןַא זיא

 רעמָאי ןוא ןייּפ דרע רעד ףיוא ןַארַאפ ןמז-לכ

 ,יוא ןַא סיױרַא ץרַאה סנצעמע ןופ ךיז טסייר'ס ןוא

 רמָא הכ ,ןייז טשינ קילג רעקיד'תומלש ןייק ןעק סע

 'ד רֹמָא הכ טייקכעלשטנעמ רעסיורג ןייז ןיא

 םענעברָאטשרַאפ-טשרע םעד ןופ רבק רעשירפ רעד זיא טייוו טשינ
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 םעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז ןוז ןוא יורפ ןייז .שטיװָאקלַאיב השמ ,רעליּפשוש

 -סָאנעוב ןיא זיא ,ַאדיא ,רעטכָאט יד .עשרַאװ ןיא *רעטַאעט-הכולמ, ןשידיא

 . רעקוצ המלש לַארטַאעט םעד ןופ יורפ יד זיא יז .עניטנעגרַא ,סערייא

 ןעמוקעגניהַא זיא ואוו :טכַארט ןוא םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא ייטש ךיא

 רעשידיא רעטגייווצרַאפ רעד ןופ תורבח ןוא םירבח ערעייט ,ןייבעג רעייא

 דובכ ליפוזַא טימ ןוא ךיוה ױזַא ןגָארטעג ךָאד טָאה ריא ? החּפשמ-רעטַאעט

 .יי!טלעװ רערָאג רעד ףיוא ןוא ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאפ יד

 לא +
. 

 ןיטסינַאיּפ עטריטנַאלַאט ,עביל יד ,יורפ ןייז ןוא יקסווערָאמ םהרבַא

 ןעמַאװצ רימ טימ .סמערָא ענעפָא טימ ףיוא ךימ ןעמענ ,רענצנעל עירַאמ

 ,ןירעליּפשיוש יד ןוא גייווצנעסינ םייח ,שַאכ ל'מהרבַא ןעמוקעג ךיוא ןענייז

 ,םַאלפ ַאילוי ,דנַאלסור ןופ טשרע

 ןוא קיטכיצ זיא'ס .ךעל'מירדח 2 ןופ טײטשַאב על'הריד ס'יקסווערָאמ

 יָאמ יורפ רעכלעוו ףיוא ָאנַאיּפ יד זיא עטסקיטכיוװ סָאד !היחמ ַא ,םיטניא

 ,סעיציזָאּפמָאק עשיסַאלק יד שירעלטסניק ױזַא זנוא רַאפ טליּפש יקסווער

 טיירגעגוצ טָאה יז סָאװ םילכַאמ עשימייה עקַאמשעג יד ןסעּפָא ןכָאנ ךיילג

 ,זנוא רַאפ

 : טלייצרעד יקסווערָאמ

 ןעועג ןיב ךיא ואוו דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא טעװעטַארעג ךיז בָאה'כ ---

 םעד ןופ שארב ןענַאטשעג ךיא ןיב קָאטסילַאיב ןיא ,ןרָאי-המחלמ יד ןיא

 ןופ *סידַאװָא החּפשמ יד, טריפעגפיוא בָאה ךיא ,*רעטַאעט-הכולמ, ןשידיא

 ,קַאז לטפעש ,ַאניװטיל ַאטרעב :ןעוועג ןענייז עּפורט רעד ןיא ,שיקרַאמ ץרּפ

 הרוּפיצ ,ַאקסװָאּפיל רתסא ,ווָאקרוט-גרעבנעדורג קחצי ,גייווצנעסינ םייח

 ַאזיל ,ןָאטיל ינע ,ןַאמּפיל השמ ןוא הנח ,טרַאה שרעה ,ןָאסקילג"רעבליזנייפ

 .ןָאזרעדָארב םירמ-ענייש ןוא יקצעדיוו ףסוי ,גרעבסָאלש

 טליּפשעג ןבָאה רימ .וװעליהָאמ ןייק ןרָאפעג רימ ןענייז קָאטסילַאיב ןופ

 יד ןעוועג זיא גנוכיירגרעד עקידנצנעלג ַא .רַאוטרעּפער ןקידנפיול ןופ ןסעיּפ

 ,ווָארינשוק ןופ טצעזרעביא .,"רעינַאּפש יד; ס'װָאטנַאמרעל ןופ גנוריפפיוא

 רעד ןיא ."םערוטש? ס'ריפסקעש ןופ גנואיינַאב יד ןוא ,דיװרַאנ --- ישזער

 .ױדנַאל לאומש רעליּפשיוש רעד ןרילבוד טלָאזעג טָאה ווָארעּפסָארּפ ןופ עלָאר
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 ןברָאטשעג טקַא ןטשרע םעד ךָאנ רע זיא גנולעטשרָאפ רעטשרע ןייז ףיוא

 יעניב רעד ףיוא
 זיא רעטַאעט ןופ עּפורט יד ,דנַאלסור טריקַאטַא טָאה ומש-חמי רעלטיה

 ,יעגניטסיק עיצנַאטס רעניילק רעד ףיוא .סענָאגַאװ:טכַארפ ןיא ןרָאפעג

 ַא ףיוא ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא עּפורט עצנַאג יד זיא ,ווָאטַארַאס רעטניה

 טרימָאפעד זיא רעטַאעט סָאד זַא העידי יד ןעגנַאגרעד זנוא וצ זיא'ס ,דלעפ

 ןיוש זיא קָאטסילַאיב ןוא ,קָאטסילַאיב ןעוועג זיא עזַאב יד לייוו ,ןרָאװעג

 ,ןשטייד יד ןופ ןעמונרַאפ .ןעוועג

 ,ןוָאשַאלַאב ןיא שיסור ףיוא טליּפשעג ןיוש ךיא בָאה ,1941 ,טסוגיױא ןיא

 ,רעטַאעט-ץניװָארּפ ןשיקַאזָאק ַא ןופ שארב ןענַאטשעג ךיא ןיב טייצ רָאי יירד
 וָאלַאקשט ןופ רעטַאעט-טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב 1946 רָאי ןיא
 טָאה'מ .עשרַאװ ןייק קירוצ ןעמוקעג ךיא ןיב 1956 רָאי ןיא ,(גרובנערָא טנייה)

 ןופ עּפורט רעד ןיא ןעמונעגניײרַא ךימ טָאה'מ .ןייפ רעייז ןעמונעגפיוא ךימ

 טרעדנוה 223 ןופ עקװַאטס ַא ,ריטרַאװק ַא ןבעגעג רימ ,?רעטַאעט-הכולמ;

 ןריסישזער וצ ,ןליּפש וצ טייהנגעלעג ַא רימ ןבעג רעבָא ,שדוח ַא סעטָאלז

 ! טשינ סָאד --

 ןגָארקעג טשרע ךיא בָאה ,רָאי 20 ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,1957 רָאי ןיא

 עסעיּפ יד בָאה ךיא ."קוביד רעדע ס'יקסנַא ,ש ןריפוצפיוא טייקכעלגעמ ַא

 ,ןירעליּפשיוש עגנוי יד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא ,ס'האל יירד טימ טלעטשעג

 ,ןָאדנָאל ןיא טרילָארטסַאג טָאה *רעטַאעט-הכולמ, רעד ןעוו .ןָארּפע יטעק

 ןבילברַאפ ןיוש זיא יז ...עשרַאװ ןייק קירוצ רעמ ןרָאפעג טשינ יז זיא

 ןעועג ןענייז "קוביד, ןופ גנוריפפיוא ןיימ ןגעוו ןפורּפָא יד ,זירַאּפ ןיא

 רָאי יירד דלַאב ןיוש ךיא ץיז ןָא טלָאמעד ןופ ? טוג ךָאד זיא .עשימרוטש

 ןשטַאל-קעטש עניימ ןיא בוטש ןרעביא םורַא ךיז רַאש ,טַאלַאכ-ףָאלש ןיימ ןיא

 ...טרַאװ ןוא

 ןינע םעד טרירעגנָא ךיא בָאה ,ַאקסנימַאק ַאדיא טימ רעטעּפש קידנדער)

 ...שטנעמ רעקנַארק ַא זיא יקסווערָאמ :ןעוועג זיא רעפטנע ריא .יקסווערָאמ

 ,ךָאנ ןעק'ס ...עלָאר ַא ןעיױרטוצנָא םיא ארומ ןבָאה רימ ...ץרַאה סָאד

 (..עניב רעד ףיוא ...םיא טימ ןעשעג ,הלילח

 ןגעוו גנוניימ רעייא זיא סָאװ -- ךיא גערפ --- יקסעוורָאמ טניירפ --- |

 ?ןןליוּפ ןיא *רעטַאעט-הכולמ, ןשידיא םעד ןופ טפנוקוצ ןוא בצמ םעד

 : רעפטנע ס'יקסווערָאמ ריטיצ ךיא
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 ַא רעפטנע רעד זיא גנוכיירגרעד ןוא גנובערטש רעשירעלטסניק ןופ;

 רע'תמא רעד .ןטייווצ ַא טשינ טלעפעג ,טלעפעג םענייא סָאװ .רעוויטקעיבוס

 ןרעױדַאב ןסיורג רעזנוא וצ .רעמענּפָא רעד זיא רעצַאשּפָא רעוויטקעיבָא

 רעקידנגָאז-ליפ רעד טביילב .ָאטשינ שידיא טדער סָאװ עסַאמ עסיורג ןייק זיא

 יב טסעפ ךיז טלַאה קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ גנוריגער יד זַא ,טקַאפ

 רעד וצ לעיצעּפס ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד וצ גנואיצַאב רעכעלרע ריא

 יד ךיוא ןוא עיצוטיטסניא-רעטַאעט עשידיא יד ןטלַאהסיױא סָאד .רעשידיא

 ןיא רָאטקַאפ רעקיטכיוו ַא רעייז זיא ,ןטױנ עלערוטלוק עשידיא ערעדנַא

 טלָאװ טלעװ רערָאג רעד ףיוא דנַאל ַא רַאפ סָאװ .ןבעל-רוטלוק ןשידיא

 ײרד עניימ ןבעגוצסױרַא ףיוא עידיסבוס רעקידנטײדַאב ַא טימ ןפלָאהעג

 קורד םוצ ןיוש טיירג ךיא ? שידיא ףיוא "קירוצ ןוא ןיהַא; תונורכז רעדנעב

 ןלָאז ייז ואו ןדיא ןופ ןרעװ טסירגַאב ףרַאד טקַאפ רעד .דנַאב ןטרעפ ַא

 רימָאל ...איבנ ַא ייז ייג --- ? טפנוקוצ רעד ךייש סָאװ .ןעניפעג טשינ ךיז

 "...ןוחטב רעשידיא רעטלַא רעד רעדיװ .. .ןפָאה

 זא יא
 ו א

 ערעּפָא ס'יקסגרָאסומ טריטנעזערּפ עשרַאװ ןיא ?ערעּפָא-סקלָאפ, יד

 םעד ןיא גנַאגנײרַא םייב ןטַאקַאלּפ ענעדײשַאב ןדלעמ ,"וװָאנודָאג סירָאב;,

 טרעוו ןינב-ערעּפָא רעיינ רעד) רעטַאעט-ערעּפָא םעד ןופ ןינב ןשירָאזיװָארּפ

 .(קיטרַאפ טשינ ךָאנ רעבָא זיא'ס .טנגעג רעקיבלעז רעד ןיא טיובעג ךיוא

 "עגנָא רימ טָאה ינידרַאב .ןעמָאנ ןיימ ךיא דלעמ עסַאק רעד ייב

 "רעד'מ .עסַאק רעד ןיא טעליב ַא רימ רַאפ ןזָאלרעביא טעװ רע זַא ,טנָאז

 .עניב רעד ןבעל עשזָאל ַא ןיא טעליב ַא ךיילג רימ טגנַאל

 ןענייז ןעמוקנײרַא םייב טגירק רענייא רעדעי סָאװ סעקמַארגָארּפ יד

 ,שטייד ןוא שילגנע ,שיזיוצנַארפ ,שיסור ,שיליוּפ ףיוא טקורדעג

 עלַא ,רעקיזומ 100 עּפַאנק ןופ טײטשַאב רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד

 רעצעמע יצ טשינ רימ ךיז טביולג'ס .רָאה ּפעק עטכידעג טימ ןשטנעמ עגנוי

 רעד ...עקירעמַא ןיא יוװ ,ךילּפ ַא ןקעדרַאפ וצ *עּפוט; ַא טגָארט ייז ןופ

 "רעוא יד ןָא-טגָאלש ,ןַאמרעגנוי ַא רָאג ךָאנ ,ווָאקמעס יזרעשז ,טנעגיריד

 ןַארעטעװ ַא ןופ גנורַאפרעד טימ ןוא ןערב ןכעלטנגוי טימ ערויט

 יָאקעד םעד ןופ רעטּפַאגרַאפ ַא ץיז ךיא ןוא ףױרַא טייג גנַאהרָאפ רעד



 525 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ןענייז ןעמויטסָאק ןוא סעיצַארָאקעד יד .גנוריפפיוא רעד ןופ לייט ןוויטַאר

 -.טפיוה יד ץוח .ַאקסװָאקשזַאר ַאזערעהט :עמַאד ַא ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג

 -עג ןוא ןרָאיטקַא עטריטנַאלַאט ןענייז עכלעוו ,ערעּפָא רעד ןופ ןטסילָאר

 רעגניז 250 םורַא ןופ לַאנָאסרעּפ ַא ךיוא ךיז טקילײטַאב ,רעגניז עטלוש

 טשינ סנױזַא ןעק'מ סָאװ לקַאטקעּפס ַא ןפַאש ןעמַאזוצ עלַא .רעצנעט ןוא

 ,רעדנעל ערעדנַא ןופ רעזוייה-ערעּפָא יד ןיא ןעז

 ,ןידַאל דרַאנרעב טגניז ןוא טליּפש ווָאנודָאג סירָאב ןופ עלָאר-טּפיױה יד

 ןליּפש ןייז טימ ייס ןוא ןעגניז ןייז טימ ייס טרעטסיײגַאב שממ ךימ טָאה רע

 ,עלָאר עטריצילּפמָאק יד

 רעדנַאסקעלַא רָאסישזער רעד עקַאט טנידרַאפ טידערק ןטסערג םעד

 ,טסנוק ןופ ןזַאפ עלַא ןיא קרעוװרעטסיימ ַא ןפַאשעג תמאב טָאה רע .ינידרַאב

 טימ ט'שער טסיזמוא טשינ .גנוכיירגרעד ןייז ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא'ס

 ַא ןעגנולעג םיא זיא ץלַא סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .ןליוּפ ץנַאג רעביא םיא

 ףיוא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ןדנָאפ עש'הכולמ יד ןוא טנַאה רעיירפ רעד קנַאד

 ,עניב רעד ףיוא עיזַאטנַאפ עשירָאסישזער ןייז ןכעלקריוורַאפ וצ

 "כרוד טרעוו סָאװ ץנַאט-רעלטעב רעד זיא ענעצס עכעלסעגרַאפמוא ןַא

 ןיא ךיז טליפ סע .רעצנעט ןוא רעגניז ,ןטסיטרַא 100 רעבירַא ןופ טריפעג

 ,.."קוביד, ןיא ץנַאט-רעלטעב םעד ןופ ץוצינ ַא ענעצס רעד

 "ַאב םערַאװ ךיז ןבָאה רימ .ינידרַאב ןעמוקעגנָא זיא טקַארטנַא ןפיוא

 ןיימ ייב טרַאװעגּפָא טשינ ךימ טָאה רע סָאװ טקידלושטנַא ךיז טָאה רע ,טסירג

 ןעויוורעטניא-עיזיוועלעט טימ ןעמונרַאפ רעייז זיא רע .רעטַאעט ןיא ןעמוק

 עשיסַאלק ַא ףיוא טריפ רע ןעמעוו טימ עּפורט-טנגוי רעשיטַאמַארד ַא טימ

 .עמַארד

 ,ערעּפָא רעד ןופ לַאנָאסרעּפ רעצנַאג רעד :רימ טרעלקרעד ינידרַאב

 עגנוי ןופ בור סָאד טײטשַאב ,ןלױּפ ןיא סעּפורט ערעדנַא יד ןופ רעדָא

 סעירָאטַאװרעסנָאק יד ןיא ךָאנ ןרידוטש עכלעוו ןטנעדוטס ןופ ןוא ןטסיטרַא

 םעד ףיױא קידנקוק טשינ ,המחלמ רעד ךָאנ דלַאב .ןלוש עשיטַאמַארד ןוא

 ןָאטעג-םענ ַא ךיילג גנוריגער עשיליוּפ יד ךיז טָאה ,ןלױּפ ןיא ןברוח ןסיורג

 טסנוק וצ גנובערטש ןוא גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא טָאה סָאװ טנגוי רעד וצ

 -מיס ,ערעּפָא רעד ןיא ןיוש ןעמ טליפ טַאטלוזער םעד .ןטיבעג עלַא ףיוא

 ןענייז עכלעוו ןעגנולעטשרָאפ-יװער עטכייל ןוא ןטערעּפָא יד ןיא ,סעינָאפ

 ,רעטַאעט ןשיטַאמַארד ןיא ךיוא יוװ ,ןליױּפ ןיא הרוחס ערעלוּפָאּפ ַא רעייז
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 ןקעד וצ עבַאגפיוא יד ךיז ףַױא ןעמונעג טָאה גנוריגער עשיליוּפ יד

 -סַא יד ,ןטנַאלַאט עגנוי ןעלקיװטנַא ןוא ןדליבוצסיוא ףיוא ןבַאגסױא עלַא

 ףיוא טנַאלַאט רעייז טימ ןזייװַאב וצ ךיז טייהנגעלעג ַא ךיוא ןגירק ןטנַאריּפ

 ,קיטכיוו רעייז ךיוא זיא סָאד .עדַארטסקע-טרעצנָאק ַא ףיוא רעדָא ,עניב רעד

 -- ינידרַאב רימ טרעלקרעד -- *רעטַאעט-הכולמ, עשידיא סָאד --

 ןטלָאװ יאוולה .טסנוק יבגל גנַאגוצ-סגנוריגער ןשיליוּפ םעד ןופ ךיוא טסינעג

 ןיא טריסערעטניארַאפ ןייז ןלָאז עכלעוו עכעלטנגוי עשידיא טגָאמרַאפ רימ

 עכעלטע יד סָאװ זיא הרצ יד .עניב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק-רעטַאעט ַא

 רעשילױּפ רעד טימ רעסעב ךיז ןעמענרַאפ טנַאלַאט טימ טיילעגנוי עשידיא

 ךַארּפשידנַאל רעד ףיוא טפנוקוצ ערעסעב ַא ייז טרַאװרעד סע ואוו ,עניב

 ...שידיא ףיוא יו ,שילױּפ

 "וש עשידיא ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד ואוו רעדנעל עקיצנייא יד

 ןוא ןלױּפ ןענייז ,גנוריגער רעד ןופ סיואכרוד ןטלַאהעגסױא ןרעוו רעליּפש

 ןופ טרידיסבוס רעטַאעט טרעוװ רעדנעל עשיװַאנידנַאקס יד ןיא) עינעמור

 .(ןויטַארעּפָאָאק יד ןופ ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 לרוג רעד ןיוש זיא סָאד -- סױרַא ךיז ךיא גָאז -- ינידרַאב טניירפ --

 רערָאג רעד ףיוא רעליּפשיש ןשידיא םעד ןופ ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ

 ןשידיא ןופ "דניק-ףיטש? סָאד ןבילברַאפ ןוא ןעוועג ןענייז רימ .טלעוו

 קידנקוקמוא ךיז ,ךיא גָאז --- ינידרַאב טניירפ .ןפַאש ןוא ןבעל ןלערוטלוק

 ,ןדיא זנוא וצ ייוו זַא ןוא ךָא זַא : טשינ ךָאד טרעה רענייק --- ןטייז עלַא ףיוא

 יד סיוא ןטלַאה סָאװ ןטַאנעצעמ יד ןייז סָאד ןפרַאד עינעמור ןוא ןלױּפ זַא

 .י+ רָאיטקַא ןשידיא םעד ןוא רעטַאעט עשידיא סָאד ,רוטלוק עשידיא

 ,ןדיא ןענָאילימ טימ םיבושי ןַארַאפ ןענייז סע ואוו עקירעמַא ןיא --

 ײװדָארב ףיוא ןעמ טליּפש -- ןצרַאה ןופ רעטנורַא ךיז ךיא דער --- וברי"ןכ

 ךיז טמענרַאפ גנוריגער רענַאקירעמַא יד .שילגנע ףיוא רעטַאעט שידיא

 סָאד .ןעגנומענרעטנוא--טסנוק ערעדנַא טימ רעדָא רעטַאעט טימ טשינ ללכב

 ,ןטפעשעג עלַא יו ,טפעשעג רעלעיצרעמָאק ,רעטַאווירּפ ַא זיא

 תוריזג יד טימ טעשטומעג ךיז ןעמ טָאה דנַאלסור ןשירַאצ ןיא --

 לייוו ,יקצעמענ-יקסור ,שיסור ףיוא טליּפשעג טָאה ןעמ .,ןושל ןשידיא ןפיוא

 סָאד טָאה עיצולָאװער רעד ךָאנ דלַאב .שיסור ךָאד זיא ךַארּפשידנַאל יד

 -סיוא ןענייז סע ,דנַאלסור ןיא הגרדמ עכיוה ַא טכיירגרעד רעטַאעט עשידיא

 .רעביירש ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאסישזער ,רעלטסניק עשידיא עטמירַאב ןסקָאװעג
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 רעטַאעט ןשידיא ןפיוא העושי ַא ןעמוקעג זיא'ס זַא טניימעג ךָאד ןעמ טָאה
 סָאד טעטכינרַאפ ןוא ,ומש-חמי ,ןילַאטס טמענ .רעליּפשיױש ןשידיא ןטימ
 סָאװ ןעמעלַא ןוא ץלַא ןוא רעליּפשיוש עשידיא יד טימ רעטַאעט עשידיא
 ,ןפַאש ןוא ןבעל שידיא טימ תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה

 ןטימ טעשטומעג דימת ךיז ןעמ טָאה דנַאלגנע רעדָא ךיירקנַארפ ןיא
 ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טשינ לָאמנייק ןטרָאד ךָאד זיא'ס ,רעטַאעט ןשידיא
 זיא רעטציא .ןינב-רעטַאעט ןקיסַאּפ ַא טימ ךיז ןגרָאזרַאפ וצ וליפַא ךוזרַאפ
 זיא סע טשינ ,ןליּפש וצ ואוו ָאד זיא סע טשינ -- ןבילבעג טשינרָאג ןיוש
 יד ,ןליּפש וצ ןעמעוו רַאפ ָאד זיא סע טשינ ןוא ,ןליּפש וצ ןעמעוװ טימ ָאד
 ,סרעטַאעט ןייק סיוא טשינ ייז ןלעפ'ס .שילגנע ,שיזיוצנַארפ זיא ךַארּפש-דנַאל

 ןוז יד ןָאטעג-ןייש ַא ָאי טָאה ,טרפב עניטנעגרַא ןיא ,עקירעמַא"דיז ןיא
 ןיוש זיא'ס ,גנַאל ןטלַאהעגנָא טשינ רעבָא טָאה'ס .רעטַאעט ןשידיא ןפיוא
 טבעל ,שינַאּפש זיא ךַארּפשידנַאל יד .ןעוועג סָאװ סָאד טשינ ךיוא ןטרָאד
 ,רעטַאעט ןשינַאּפש ןיא סיוא ךיז ןעמ

 ,רעטַאעט שידיא טימ ןָאטעג-ץילב ַא ָאי טָאה'ס ואוו דנַאל עקיצנייא סָאד
 זיב זיא .תירבע ןייק טשינ ןעיײטשרַאפ םילוע עיינ יד ,לארשי תנידמ זיא
 טדער ןעמ ואוו רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ רעכוזַאב ייז ןענייז --- ןעוו סָאװ
 ?ןטלַאהנָא רעבָא סע טעװ גנַאל יוװ ,ןושל"עמַאמ

 ערעייז ףיוא ןריאוטקַא ןוא ןדער ייז -- טנגוי עשידיא יד ךייש סָאװ
 ןלָאז ייז זַא ןטרַאװרעד וצ .טלעוו רערָאג רעד ףיוא םוטעמוא ןכַארּפשידנַאל
 ,דרוסבַא ןַא זיא רעטַאעט ןשידיא םוצ ןוא ןושל ןשידיא םוצ ןרעקַאב ךיז
 ןכוז .רעטַאעט ןשידיא םוצ ןטפערק עגנוי ןייק רעמ וצ טשינ עקַאט ןעמוק
 ,שינַאּפש ,שיזיוצנַארפ ,שילגנע ףיוא זיא ,ערעירַאק-רעטַאעט ַא ָאי ןיוש ייז
 ןטימ ןעמענרַאפ ךיז ייז ןלָאז סָאװרַאפ -- ןושל-עמַאמ רעייז זיא'ס .תירבע
 ןטסילַאעדיא-רעטַאעט ןייק 1 ןייצ יד ךיז ןכערב ייז ןכלעוו ףיוא ןושל ןשידיא
 טכוז'מ זַא ןטייצ עקיטנייה ; רעמ ָאטשינ ןענייז ,לָאמַא ןעוועג ןענייז רימ יו
 קיסַאּפ ַא רעדָא ,רוחב ןקיאעפ ,ןגנוי ַא רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ סיוא ָאי ןיוש
 עקיטרַאפ ַא לרעלעט ַא ףיוא ןעגנַאלרעד טכַאנ רעביא ייז ןעמ ףרַאד -- לדיימ
 סָאװ ייז טלייצרעד ןעמ ןעוו סיוא טושּפ ךיז ןכַאל יז .ערעירַאק-רעטַאעט
 ךיז טָאה רע זיב ןכַאמכרוד טפרַאדַאב לָאמַא טָאה רעליּפשיוש רעגנוי ַא
 ,עּפורט-רעדנַאװ ַא ןיא ץעגרע ןגָארקעגנײרַא
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 טפרַאדַאב בָאה ךיא סָאװ ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו טציא ךָאנ רעדיוש ךיא

 "רענַאקירעמַא רעד ףיוא ןגָאלשרעד סעּפע וצ ךיז בָאה'כ רעדייא ןכַאמכרוד

 .רעטַאעט ןשידיא םענופ *עכָאּפע רענעדלָאג; רעד תעב עניב רעשידיא

 32 לטיּפ ַא ק

 םכילע-םולש רעטשרע ןיימ

 טשרע ! רָאיטקַא רעשידיא ַא ןיב ךיא ! םירבח ,ָאלע =.
 שיטסַאיזװטנע סיוא ךיא ףור --- !עּפָאריײא ןופ ןעמוקעג

 לַאקָאל םעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקפיורַא ןיימ ייב 1 /

 עט7 טסיא 31 ףױא ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ ן 3

 | ,קרָאי-וינ ,ןטעהנַאמ ןיא ,סַאג

 -ליגכיילג טימ ןעמונעגפיוא טרעוו עיצקודָארטניא ןוא גנוסירגַאב ןיימ

 -רַאפ ,ךעלשיט עניילק ייב ןציז עכלעוו סעסירטקַא ןוא ןרָאיטקַא ןופ טייקיט

 ,ליּפש-ןטרָאק ןיא טפיט

 "יקק יד :ךיז ןשיװצ טסעומשי'מ ,טרעכיור'מ ,קידלמיט זיא לַאקָאל ןיא

 :קורדסיוא ן'שוריפב ַא טימ גנוטכיר ןיימ ןיא קילב ַא ןפרַאװ "רעצעב

 ?טעװַאיעג םיצולּפ ךיז רע טָאה ןענַאװ ןופ ? ץל רענירג רעד זיא רעוו ---

 ןענעייל ןוא רעליּפשיוש עקינייא ןציז רעטסנעפ ןבעל שיט ןגנַאל ַא ייב

 רערעטלע ןַא טציז רימ וצ ןטסטנעָאנמַא .לכיב ַא רעװ ,גנוטייצ ַא רעוו --

 טקוק ןוא ןקעטש ןבָארג ַא ףיוא טנעה עדייב טימ טרַאּפשעגנָא ,רָאיטקַא

 לעטש ןוא וצ ייג ,טומ טימ ןָא ךיז םענ ךיא .ןיירַא טלעװ רעד ןיא טַאלג

 : םיא רַאפ רָאפ ךיז

 .וָאקָאלבַאי םייח זיא ןעמָאנ ןיימ ,רָאיטקַא רעשידיא ַא ןיב ךיא ---

 ,םכילע םולש .דנַאליײא-סילע ןופ טזָאלעגרעטנורַא ךימ ןעמ טָאה ןטכענ טשרע

 .טנַאה ןיימ םיא וצ סיוא ךיא קערטש -- !רבח

 םעד קעװַא טיירד ןוא הזגור טימ ןָא ךימ טקוק רָאיטקַא רערעטלע רעד

 טימ יװ ןוא טנַאה רעטקערטשעגסיױא ןַא טימ ןייטש ךימ קידנזָאל ,ּפָאק

 ןַא טימ ןסָאגעגּפָא ךימ טלָאװ'מ יװ טליפעג בָאה ךיא .ןעלגילפ עטקַאהעגּפָא

 .רעסַאװ טלַאק רעמע
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 :שיט ןרעטניה ןופ סױרַא ךיז טקור ןַאמרעגנוי ַא

 טקירד ןוא טנַאה ןייז ןגעקטנַא רימ רע טגָארט -- !םכילע םולש --

 לארשי ,לעדנַאמ זיא ןעמָאנ ןיימ --- גנוסירגַאב רעמערַאװ א טימ עניימ

 ,לדנעמ עלַא ךימ ןפור ,ןעמָאנרָאפ ןיימ זיא לעדנַאמ זַא טניימ'מ .לעדנַאמ

 ,גיוא ןַא ייברעד קידנערומשזרַאפ רימ וצ רע טלכיימש --- לדנעמ ןייז לָאז

 ןעמָאנ רעלַאגעל ןיימ יו קיסעמ-עניב רעמ ןוא רעסעב טגנילק לדנעמ ---

 ַא טימ ןייז וצ דבכמ ךימ טיירג רע זיא -- ?טרעכיור ריא .יקציוװעשזדַאמ

 ,לטערַאגיצ-"למעק;

 ךָאנ טלַאק םיא ךיא רעפטנע -- ענעגייא עניימ בָאה'כ ,קנַאד ַא --

 טשרע בָאה ךיא סָאװ *םינּפ ןיא שטַאּפ, םעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא

 ,רעליּפשיוש-עגעלָאק רענַאקירעמַא ןַא ןופ טּפַאכעג

 ,לדנעמ טשרָאפ -- ?דדנַאליײא:סילע ןופ רוחב רעד ריא טנייז סָאד --

 עלעקנַאי ,עפַאק-*לַאיָאר, רעד ןיא ךייא ןגעוו טלדורעג קרַאטש ךיז טָאה'ס --

 טשרע בָאה ךיא ,"תואלפנו םיסנק ךייא ןגעוו טלייצרעד טָאה םיובנשריק

 ןבעגּפָא טפרַאדַאב טָאה ריא ,"לַאנרושז ןעגרָאמ/ ןיא ךייא ןגעוו טנעיילעג

 ןַא עטמַאַאב-עיצַארגימיא יד ןגייצרעביא וצ דנַאליײא-סילע ףיוא ןעמַאזקע

 טָאה ָאד ןציז סָאװ הרבח ךס ַא זַא ,רימ טביולג ?"רעטקע; ןַא טנייז ריא

 טשינ ןעמַאזקע םעד ןטלָאװ ייז ;דנַאלײא-סילע ףיוא ןקיש טפרַאדַאב ןעמ

 טנייז ריא זַא טגייצרעביא ייז טָאה -- ןעמ טביירש --- ריא ,ןטלַאהעגסיױא

 -רַאפ !לזמ טימ ןייז ךייא לָאז ,ונ !ָאד ךָאד טנייז ריא ,ןמיס ַא .,רָאיטקַא ןַא

 !וָאקָאלבַאי ,"למעק; ַא טרעכיור

 רעכיוררַאֿפ ,רוחב ןקיצרַאה םעד ןגָאזצּפָא ץרַאה סָאד טשינ בָאה ךיא

 : השרד ןייז ןָא לדנעמ טלַאה טייצ רעד ךרוד ,ךיא

 םעד רעבָא ,ןטלַאהעגסיױא ריא טָאה סנייא רעמונ ןעמַאזקע ,אלימ --

 ףיוא ,לַאקָאל םעד ןיא ןבעגּפָא ןפרַאד טשרע ריא טעװ ןעמַאזקע ןקיטכיר

 עלעניב רעקיד'תומַא-דלד ַא ףיוא ןָא רעגניפ ַא טימ רע טזייוו -- עלעניב רעד

 ואוו "זױה-טכַאלש; סָאד זיא ןטרָאד --- .לַאז ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 רעד ןופ רעדילגטימ ןרעוו ןליו עכלעוו ןטַאדידנַאק יד ּפָא טעליוק ןעמ

 ,רימ טביולג ,ןושל רעזנוא ףיוא ,סע טסייה ,"עבָארּפ ןכַאמ, .עינוי-ןרָאיטקַא

 ךס ַא זיא "ןָאיגוי-סרעטקע; רעד ןופ רעדילגטימ יד רַאפ ןעמַאזקע םעד זַא ,רבח

 ךָאנ ןעמ ןעק ייז ייב .עטמַאַאב-עיצַארגימיא יד רַאפ יװ ןטלַאהוצסיוא רערעווש

 לכה; זיא ,"ןָאיני; רעד ןיא ,ָאד .ליפעגטימ ןופ קנופ ַא ןעניפעג רשפא
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 .וָאקָאלבַאי ,גרָאז עטצעל רעייא לייוורעד ןייז לָאז סָאד ,אלימ ,.."םיטחוש

 טנעק עינוי רעד ןיא עבָארּפ וצ ןלעטש וצ ךיז ןעמוקסיוא טעװ ךייא זיב

 ,קיטומטוג ךיז רע טכַאלעצ -- טלַא ןוא יורג ןרעוו רעירפ ךס ַא ריא

 םירוביד עקיזָאד יד ןענייז רימ רַאפ .רָאמוה ס'לדנעמ טשינ םענַאב ךיא

 טלָאװ לדנעמ יװ .רעכיג סָאװ ןטרָאד ןופ ןגָארטּפָא רימ ךיז טליוו'ס ,דמערפ

 :רָאפ רימ רע טגָאלש ,ןעקנַאדעג עניימ טנעיילעג

 הינעווע דנַאקעס ףיוא לסיבַא רעטנורַא טמוק ,ווָאקָאלבַאי ,טמוק --

 ,ץיה עקיד'ארומ ַא זיא לַאקָאל-עינוי םעד ןיא ָאד ,ריצַאּפש ַא ןּפַאכ רימ ןלעוו

 .ןסיורד ןיא ךעלגערּפ ךיז ןייג רעסעב ןיוש רימָאל

 דנָאקעס ןוא סַאג רעט7 ןופ גָאר ןפיוא .ןײגרעטנורַא ךיז ןזָאל רימ

 .קָאס טימ רעסַאװ-עדָאס זָאלג ַא טימ ןריטקַארט ךימ לדנעמ ליװ וינעווע

 -ַאב ןביױהנָא ךיז ךיא ליוװ -- ?ןגינעגרַאפ סָאד ןטסָאק ףרַאד לפיוו --

 .עטוילַאװ רענַאקירעמַא רעד טימ ןענעק

 ,לקינ רעצנַאג ַא -- ,לדנעמ ךיז ט'המכח --- טשרָאב יו רעקיליב זיא'ס ---

 .טרעוו זיא'ס

 שיווטיל ףיוא ! רַאלָאד ַא ןופ לטסקיצנַאװצ ַא ךָאד זיא סָאד ?לקינ ַא --

 1 דוביכ ַאזַא רימ טמוק ,ךיא טכַארט ,סָאװרַאפ .עבטמ ַא ןיוש סָאד טסייה טלעג

 .קיטשרוד טשינ ללכב ןיב ךיא זַא ,ץורית ַא טימ ןעײרדוצסױרַא ךיז ךיא ךוז

 :טשינ ךיז טזָאל לדנעמ רעבָא

 י"ןעוועדנופ ךייא ךיא ליוװ ,ווָאקָאלבַאי ,טסַאג ַא טנייז ריא ---

 | :הרױשּפ ַא ףיוא ןייגנייא זומ ךיא

 .רעצלעז םענייר זָאלג ַא -- ךיא גָאז -- ןעקנירט לעוו'כ --

 רע טלעטשַאב סָאד *!ןילּפ ,ןיעלּפ סטנעס וט; :רעבירַא טיירש לדנעמ

 ןוא קנורט ןטלַאק ןטימ ךיז קיווק ךיא .קָאס ןָא רעצלעז זָאלג ַא רימ רַאפ

 -שַאנ/ ַא רוחב ַא זיא רע זַא ליפ ךיא ,טייקיצרַאה ס'לדנעמ טימ רעמ ךָאנ

 רעד ףיוא סָאד ,גנול רעד ףיוא סָאװ, .ךעלרעטילפ עקסרָאיטקַא ןָא ,*טַארב

 .טַאי רעקיד'המשנ ַא ."גנוצ

 רעטַאעט ןשידיא ןופ יײװדָארב יד -- וינעווע דנָאקעס ףיוא קידנריצַאּפש

 ןעגנורעלקפיוא ס'לדנעמ ןעגנולשעג שממ ךיא בָאה --- קרָאי-וינ ןיא

 ןַא ףיוא ךערּפשעג רעזנוא ןטיבעג רע טָאה --- ווָאקָאלבַאי ,טרעה --

 טקרעמַאב טשינ בָאה ךיא זַא טניימ ריא .גיוא טוג ַא בָאה ךיא -- ןָאט ןטסנרע

 רעד ןופ לַאקָאל םעד ןיא ןעמוקנײרַא רעייא ייב ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ
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 בָאה ,ייג ,ונ .ןצרַאה ןיא ןָאטעג ךָאטש ַא רימ טָאה'ס ,רימ טביולג ? עינוי

 -גיא רעד טשינ זיא רע .שפנ ןבָארג ַא ,קינ'לטב-רבוע ןַא ףיוא לביארַאפ

 סע ."שימ ענעדישרַאפ ןַארַאפ ןענייז םי ןיאק :ןעמ טגָאז יו רעבָא ,רעקיצ

 עסיורג רָאג ןוא ןשטנעמ ענייפ ,עטנעגילעטניא ךס ַא עינוי רעד וצ ןרעהעג

 רָאנ ןעמ טָאה תורצ יד .ןעמוקכרוד לָאמ עלַא ןעמ ןעק ייז טימ ,רעלטסניק

 ,ןטָאש םענעגייא רעייז רַאפ ןרעטיצ עכלעוו ,"סעצרוּפ; יד ןופ

 רוחב רעשידלָאי ןייק -- עיצקעל ןייז רָאפ לדנעמ טצעז -- רבח ,טרעה

 -ַאעט יד ךייא רַאפ ןכַאמ רָאלק ןריבורּפ ךיא לעוװ ,ןייז וצ סיוא טשינ ריא טקוק

 טשינ ךיז טלָאז ריא .סופ ןייא ףיוא ,"תחא לגר לע; עקירעמַא ןיא עיצַאוטיס-רעט

 רעטַאעט ןליּפש וצ גנירג ןעמוקנָא ךייא טעוו'ס זַא םעזוב ןיא ךעלעגייפ ןייק ןגייל

 ןוא ןסױטשנָא ןײלַא ןיוש ךיז ריא טעו עקירעביא סָאד .עקירעמַא ןיא

 ןָא ךימ טקוק ריא יו ? ערעדנַא ךס ַא ןופ רעקיד'לזמ ןייז ריא טעװ רשפא

 ,ָאטנָארָאט ןופ רעהַא ןעמוקעג ןיב'כ .ןבעל סָאד יו רעטַאעט ביל ךיא בָאה

 םייב ןבעלסיוא ןענעק ךיז ךיא לע ָאד זַא טניימעג בָאה ךיא .עדַאנַאק

 רעירפ ןעמ ףרַאד עניב רעד וצ ןעמוקוצוצ ידכ !גָאט רעקיטכענ ַא ,רעטַאעט

 ּפַאש ַא ןיא ךיא טעברַא .עינוי רעד ןופ ?טנַאװ עשיזעניכ, יד ןכערבכרוד

 ךיא !םיױג ןלָאז ןטעברַא ;ןפיצנירּפ עניימ ןגעק ללכב זיא ןטעברַא שטָאכ

 ןייג ןעמ זומ !טלעג-הריד !ןעייק ךָאד ףרַאד'מ רעבָא ,רעטַאעט ןליּפש ליוו

 גנערברַאפ טונימ עיירפ עדעי .רעטַאעט ןיא זיא ץרַאה ןיימ רעבָא ,ןטעברַא

 "יוא, ןיא ,"לַאיָאר, עפַאק ןיא : ןייז טשינ ןלָאז ייז ואוו ,ןרָאיטקַא ןשיוװצ ךיא

 ּפַאכ טייצ וצ טייצ ןופ .וינעוע רעד ףיוא עירעטעפַאק רעד ןיא ,*טַאמָאט

 טשינ טניימ .,עינוי רעד ןופ לַאקָאל םעד ןיא ,טנייה יװ ױזַא ,ףױרַא ךיז ךיא

 ןגָארקעג טנייה טָאה ריא יו אבה-ךורב ןרענעש ַא ןטרָאד גירק ךיא זַא

 ןוא קרַאק ןרַאפ ןעמעננָא ךימ ייז ןלָאז ;קידנסיװ טשינ ךיז ךַאמ'כ רעבָא

 ןופ רעקיצנייא רעד ןיב ךיא זַא טניימ ריא .ּפערט יד ןופ ןפרַאװרעטנורַא

 -רָאפ ךייא רַאפ ןעק ךיא ?וצ טשינ טזָאל ןעמ ןעמעוו רעליּפשיוש עגנוי יד

 :עגַאל רעזנוא ןיא ןרָאיטקַא עטריטנַאלַאט ,עגנוי ןופ לטעצ ןצנַאג ַא ןענעייל

 -רעגנוי ַא) ןָאטסדַאלג קַאסיא ,גרעבנזָאר לכימ ,לעזרַאב ףלָאװ ,רעלוקס יבצ

 הדוהי ,ןיקסור עלעמיש ,ןירגרעב בקעי ,(עמיטש רעקיטכערּפ ַא טימ ןַאמ

 ךיא ,רעגייטש רעזנוא ןופ גרַאװגנוי ךס ַא ךָאנ ןוא ןַאמרעּפָאה ןָאעל ,ךיילב

 לבלָאד ַא ןיײרַא ןּפַאכ עכלעוו *סעיָאב, ןענייז ייז ,ייז טימ ןענעקַאב ךייא לעוװ

 ןטכַארטַאב ןרָאיטקַא ערעטלע יד .עיגעליוירּפ"ןָאינוי ַא ףיוא טרָאד ןוא ָאד
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 רעייז רַאפ רַאפעג עטקעריד ַא יװ רעליּפשיוש םענעמוקעגוצ םעיינ ןדעי

 עשידיא סָאד טָאה רַאפרעד .טולב גנוי ןייק וצ טשינ ייז ןזָאל ,ץנעטסיסקע

 סענעדיא ןוא רע'מינּפ עטשטיינקעצ טימ ןדיא עטלַא .םינּפ ַאזַא רעטַאעט

 .עניב רעד ףיוא רעבָאהביל עגנוי ןליּפש רעגנעל יו רעטיירב ןענייז עכלעוו

 ןיא סרעטַאעט עשידיא 22 לעוטקַא טציא ךָאנ ןענייז סע !קזוח ַא זיא'ס

 ןעמ טמעש קרָאייוינ ןיא .אפוג קרָאי-וינ ןיא ףלעווצ .,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 רעכעלטנפע רעד טימ ,עסערּפ רעד טימ ךָאנ ךיז טנכער'מ ,לסיבַא וצ ךָאנ ךיז

 רָאיטקַא ןַא .תורקפה ע'תמא יד טשרעה רעבָא ץניוװָארּפ רעד ףיוא .גנוניימ

 יז -- טליּפשעגסיױא ןיוש קרָאי-וינ ןיא ןענייז עכלעוו עסירטקַא ןַא רעדָא

 טלציוו ?רַאפרעד ןעד טריטסערַא ןעמ .סרעטַאעט-ץניװָארּפ יד ןיא ןגיניק

 ןעמ טריטסערַא ןריטסערַא ;עיסעפָארּפ רעד ןיא םעד ןגעוו עקַאט ךיז ןעמ

 ,ייז ןביירטרַאפ םלוע םעד רעבָא ,טשינ

 שידיא רַאפ םוקילבוּפ ַא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא זַא ליוו ךיא ,וװָאקָאלבַאי --

 -בוּפ ַא .רָאי ַאזַא ןבָאה ןיוש ךיא לָאז ,עקירעמַא ןיא ןַארַאפ זיא רעטַאעט

 ןרעטכייל ןופ ייס ןוא ןטסנרע ןופ ייס סעיצַאטנעזערּפ ענעדיישרַאפ רַאפ םוקיל

 עלַאנַאב יד טימ ןרַאנּפָא ןזָאל ךיז ייז ןלעװ גנַאל יו רעבָא .טעטילַאװק

 "נוי ַא רָאג ךָאד טנייז ריא ?ןרעטש עטניורקעג-ןיילַא יד ןופ ןעגנוריפפיוא

 ןבָאה וצ סיוא טעז ריא .טנעיילעג ,ךיז טכַאד ,ךיא בָאה ,21 רָאי ַא ,ןַאמרעג

 טפרַאדַאב ןעמ טָאה ךייא .עניב רעד ףיוא ףרַאד'מ עכלעוו ןטפַאשנגייא עלַא

 ןכַאמ ָאי ךייא רַאפ ןיוש ךיז טעוו'ס זַא רעבָא .טנעה עדייב טימ ןּפַאכסױא

 ןטעב ןפרַאד טשרע ריא טעוװ ,ץניװָארּפ רעד ףיוא *בַאשזד, לקיטש ַא סעּפע

 "ןַאמ ןָאיני; ַא סעּפע ןפורּפָא טשינ ךיז לָאז'ס זַא םלוע-לש-ונובר םעד

 רע זיא *בַאשזד; רעייא ףיוא זַא "ןעמיעלק, ןוא עדייז ןיימ יוװ סיוא טעז סָאװ

 ."ןַאמ ןָאינויק ַא סעּפע ךָאד זיא רע לייוו --- רעכליב

 ט'הצע -- שיט ןיא דצ לקיטש ַא ןעניפעג טפרַאד ,ווָאקָאלבַאי ,ריא ---

 רעד ןופ רעטערטרַאפ םעד וצ ןעמוקוצ ןענעק לָאז סָאװ רעצעמע -- רע

 -רעטעברַא רעד ןופ רעצעמע ,ןיימ'כ .קיטכיוװ זיא סָאד .ןיקסוג ןבואר ,עינוי

 -רעטעברַא; ןופ ,"דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס; ןופ ,"דנוב; ןופ ,גנוגעוװַאב

 ?וָאקָאלבַאי ,ןַאמסדנַאל ַא ריא טנייז ןענַאװ ןופ !ַאש .,"גניר

 .רענעריובעג רענדָארג ַא --

 יד זַא ךיז טכַאד ? רענדָארג ַא !רעמָאדַאר ַא ןיב ךיא ? רענדָארג ַא --

 ןטרָאד זיא ןיקסוג .שטנערב-גניר-רעטעברַא ןַא ןבָאה טײלסדנַאל רענדָארג
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 רַאפ ןעימ ךיז לָאז רענדָארג יד ןופ רעצעמע ןעוו .עקשיש עסיורג ַא רָאג

 ,גנוקריוו ַא ןבָאה ןעק ,ריא טעז ,סָאד ,ךייא

 רענדָארג ןופ רעדילגטימ ןענייז רעטסעווש ןיימ ןוא רעגָאװש ןיימ ---

 ,ךיא קרעמַאב -- שטנערב

 םענעדירפוצ ַא טימ לדנעמ טגָאז -- טוג יו רעסעב ךָאד זיא ,ָאי --

 ןריסערעטניארַאפ םעד טימ ךיז רעגָאװש רעייא לָאז --- .לכיימש

 ןענעגעגַאב וצ םיא רעגָאװש ןיימ טימ טדערעגּפָא בָאה ךיא יו ױזַא

 סַאג רעט14 רעד וצ לדנעמ ךימ טריפ ,טעברַא רע ואוו ּפַאש-רָאפ םעד ןיא

 "234 רעד ןיא ןייגוצרעטנורַא ןלעפרַאפ טשינ לָאז'כ ןָא רימ טגָאז רע ,*יײװבָאס;

 רעד ואוו ןזייוונָא ןיוש רימ ןעמ טעװ -- רע טגָאז -- ןטרָאד ;סַאג רעט

 -- ןושל-עמַאמ ףיוא ןגערפ וצ טשינ ךיז טמעש ןוא --- .ךיז טניפעג ּפַאש

 "-רעש-ךמע; ןענייז טנגעג רענעי ןיא ןטעברַא סָאװ עלַא -- .רימ רע ט'הצע

 ,שילגנע ןייק טשינ ןיילַא ךָאנ ןעיײטשרַאפ ייז ."ןזייא-ןוא

 : ךיא גָאז ךיז ןענעגעזעג ןרַאפ

 ,הבוט ַא ןטעב ךייא ליווכ ,לדנעמ רבח --

 ,סָאװ טגָאז ,אברדַא -- ןָא ךיז רע טּפַאכ --- ? הבוט ַא --

 ןגיוא יד טנפעעג רימ טָאה ריא -- טרירעג ךיא גָאז -- לדנעמ רבח ---

 סָאװ טניירפ ןטשרע םעד רַאפ ךייא טכַארטַאב ךיא .גנורעלקפיוא רעייא טימ

 "גייק סע לעוו'כ ,.לטלעוו-רעטַאעט רענַאקירעמַא םעד ןיא לייוורעד בָאה ךיא

 ."ןצריא; וצ ףיוא ךימ טרעה ןוא הבוט ַא רימ טוט ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמ

 (ט'לעוּפ'עג ןיוש וטסָאה רימ ייב) *! רעהדָארב ,ימ טיוו יעקדָא ס'טיא, --

 ! ווָאקָאלבַאי רבח ,לזמ טימ ןייז ריד לָאז -- .טרינָאיצָאמע לדנעמ זיא ---

 : ךיא רעפטנע טנַאה ןייז קידנקירד

 !לדנעמ רבח ,ריד קנַאד ןקיצרַאה ַא --

 .ר .א 74 שטנערב רענדָארג

 ןיוש טסייו רע .גרַאװרעטופ ייב *רעטַאקא ַא זיא ירנעה רעגָאװש ןיימ

 טשינ רע רָאט רעגיײזַא סקעז זיב רעבָא ,רָאדירָאק ןיא םיא ףיוא טרַאװ ךיא זַא

 עדנוקעס עדעי .סנטייוו רעד ןופ וליפַא ןקוקוצנָא ךימ ּפָאק םעד ןעיירדסיוא

 -רַאפ ,ּפַאש םעד ןופ תיבה-לעב םוצ טרעהעג גָאט-סטעברַא ןגנַאל םעד ןופ

 ךימ טלעטש ןוא רעביא ךיז טוט ,םורַא ךיז רע טשַאװ ,טעברַא יד טקידנע

 : רעטעברַא-הרבח רַאפ רָאפ
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 ,ווָאקָאלבַאי םייח ,רעגָאװש ןיימ זיא סָאד --

 -סעק דוד ןעוועג טלָאװ ךיא יוװ ,ץלָאטש טימ סױרַא רע טגָאז ןעמָאנ ןיימ

 ,*ייװבָאס, רעד וצ ןעייג רימ .רעל

 ,"סטרעוורָאפע ןבעל ,דייס-טסיא רעד ףיוא ןסע רימ ןלעוו רעּפַאס --

 םעד טימ תוכייש ןייק) ןַארָאטסער ןיא ץַאז סוילושזד ןַאמסדנַאל רעזנוא ייב

 רימ ןלעװ ןטרָאד -- .עידומ רעגָאװש ןיימ רימ זיא -- (ץַאז גיוודול רָאיטקַא

 טסעוװ ,ןשטנעמ ענייפ ,ןענעקַאב ייז טימ ךיז טספרַאד .רענדָארג ךס ַא ןפערט

 ןָאט סטוג ריד טעוו'ס ;ךיוא שטנערב ןופ דילגטימ .ַא ןרעוו

 : קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק ןעלדנעמ טימ טדערעגפיונוצ ךיז טלָאװ רע יו

 ! יאוולה --- ןיקסוג ,שטנערב

 יי

 יד טעברַא רעד ןופ ףיונוצ ךיז ןעמוק ןַארָאטסער ןשימייה ס'צַאז ןיא

 ןופ ןוז ס'רעטסוש םעד עקדייז) ןָאסעדנעב לקנַאי :טײלסדנַאל רענדָארג

 "יזיא ,גנילירט ןימַאשזדנעב ,(טניירפ רעטסעב ס'נטַאט ןיימ ,לסעג-ןימלע-תיב

 ַא) לינָאמ בקעי ,רעלימ ורדנע ,רעדיינש םעס ,יקסלוברַאג ָאעל ,ןריוטס רָאד

 בקעי ,סקיזייא לעומעס ,זוָאר םַאיליװ ,ןַאלַאט בקעי ,("סטרעוװרָאפ; ןופ רעצעז

 ,74 שטנערב-גניר-רעטעברַא ןופ רענדָארג ךָאנ ןוא סעשעכ
 -ָארּפ, טגנַאלרעד רע ; טײלסדנַאל ענייז טריוורעס ,ומצעבו ודובכב ,ץַאז

 -דָארג עלַא טימ ערעשטעוו עשימייה עקַאמשעג ַא ,שיט םוצ הקשמ-יןשיביה

 ךיא ןוא היחמ טושּפ ךיז ןיב ךיא עכלעוו טימ סעװַארטָאּפ -- םימעטמ רענ

 | .ןקַאב עדייב ףיוא בייר

 -רעד'מ ;טָאטש-ןריובעג רעזנוא ןגעוו עיגלַאטסָאנ סיורג טימ טדערימ

 ןגעו טלייצרעד'מ ;גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןדָאזיּפע טנָאמ

 זיב ;טעטש רענַאקירעמַא ערעדנַא רעביא טייזעצ ןענייז עכלעוו טײלסדנַאל

 ןעמעוו ךרוד ןוא ױזַא יוװ ,"גניר-רעטעברַאא עמעט רעד ףיוא ףױרַא טמוקימ

 ,1906 רָאי ןיא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא 74 שטנערב

 : טייצ רענעי ןופ דָאזיּפע ןװַאקישט ַא טלייצרעד ןַאלַאט בקעי

 רעד טָאה ,שטנערב רעזנוא טריזינַאגרָא ןבָאה רענדָארג רימ ןעוו ---

 םעד שטנערב רעזנוא טלייטעגוצ גניר"רעטעברַא ןופ סיפָא רעלַאנָאיצַאנ

 שטנערב ַא ןופ זיא רעמונ רעד זַא טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו .69 רעמונ

 .ײז סָאװ םעד בילוצ גניר-רעטעברַא ןופ ןרָאװעג טרידנעפסוס זיא רעכלעוו
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 ַא טכַאמעג רימ ןבָאה ,םיארונ:םימי טנװַאדעג ןוא לושי ַא טיובעג ןבָאה

 -ָאס ,ןטסידנוב ,ןלַאקידַאר רענדָארג ,זנוא טמוק סָאװרַאפ !שטייטס :וקעציו

 סיפָא רעלַאנָאיצַאנ רעד 169 רעד יװ רעמונ "לוסּפ-ףירטא ַאזַא ןטסילַאיצ

 שטנערב רעזנוא רַאפ טמיטשַאב ןוא הנעט עטכערעג רעזנוא טנעקרענָא טָאה

 ,74 רעמונ םעד

 רעד :שטנערב ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא קרָאי-וינ ןיא זַא ךיז סיוורעד ךיא

 בָאה ףילער רענדָארג םעד ןופ .627 רעמונ שטנערב רענדָארג-רערָאװדיװַאנ

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ענדָארג ןיא קידנעייז טסואוועג ךָאנ ךיא

 רענדָארגע ,"ַאנדָארג וװָא דוהרעטסיס; :סעיצַאזינַאגרָא ךָאנ ָאד ןענייז סע

 ַא ָאד זיא'ס ;ל"ז עק'מוחנ 'ר ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש ַא ,?יטעיײסָאס דיע

 .ןָאטסָאב ןיא ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ,ָאגַאקיש ןיא ןייארַאפ

 יז ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ץנַאג רעביא ךיז ןעניפעג טײלסדנַאל רענדָארג

 .אפוג ענדָארג ןיא יװ ,וברי ןכ ,לָאצ ןיא רעמ ןענייז

 זַא ךעלגעמ זיא :רעיױא ןיא ןע'נָאסעדנעב קעשזד ןיירַא םיור ךיא

 ? ןע'ניקסוג .רמ ייב רימ רַאפ ןייז-לדתשמ ךיז לָאז טײלסדנַאל יד ןופ רעצעמע

 ,רעכיז ןָאסעדנעב זיא -- ! ןָאט סע רימ ןלעװ יאדווַא ? טסייה סָאװ --

 םעד ןופ דילגטימ ַא זיא ץַאז סוילושזד יװ ױזַא : ןסָאלשַאב טרעוו סע

 רע ;ןינע םעד ןקידיײילרעד רע טעװ ,גנירירעטעברַא ןופ סיפָא ןלַאנָאיצַאנ

 "פנוקוצ ַא ןיב ךיא לייוו ,ןייזברקמ ךימ לָאז רֶע זַא ןע'ניקסוג ןטעב טעוו

 ,14 שטנערב רענדָארג ןופ רעבמעמ רעקיט

 ,עפַאק-*לַאיָארק רעד וצ רעגָאװש ןיימ טימ ךיא ריצַאּפש ןַארָאטסער ןופ

 ןעגנולעטשרָאפ יד ךָאנ טנװָא ןיא טעּפש טשרע ףיונוצ ךיז ןעמ טמוק ןטרָאד

 ,רעטעּפש ךָאנ לָאמַא ,טכַאנ רעבלַאה זיב ןטרָאד טגנערברַאפ ןעמ ןוא

 :"*לַאיָארא יד זיא טָא ןוא

 םורַא ךיוא יוװ וינעווע רעד ףיוא רַאוטָארט ןופ גנעל רעצנַאג רעד ףיוא

 סיױא טעז סָאװ הציחמ ַא טימ טמױצעגמורַא ,סַאג רעט12 ףיוא גָאר םעד

 -רעטַאעט ןעגנערברַאפ ,עניב רעד ףיוא עיצַארָאקעד-עיריטסקע ןַא יװ

 סָאװ עיצקורטסנָאק ַא .זירַאּפ ַאלַא -- ןסיורד ןיא ךעלשיט ייב ןשטנעמ

 ,םישדח-רעמוז יד רַאפ רָאנ טלעטשעגקעוַא טרעוו

 רָאג טימ יוװ זנוא טימ ךיז טסירגַאב רע .ןגעקטנַא זנוא טפיול לדנעמ
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 ןײרַא לָאמ ןטשרע םוצ ךימ רע טריפ הּפוח רעד וצ ןתח ַא יו ,טניירפ עטלַא

 ןיוש בָאה ךיא רעכלעוו ןופ *לַאיָארק עפַאק-רעטַאעט רעטמירַאב רעד ןיא

 ,עּפָאריײא ןיא קידנעייז ךָאנ טרעהעג

 טימ ןוא רעביירש ,רעקיזומ ,רעליּפשיוש טימ טצעזַאב זיא "לַאיָאר יד

 .רעטַאעט ןשידיא ןיא טקיטפעשַאב ןענייז עכלעוו ןלַאנָאיסעּפָארּפ ערעדנַא

 -כעלנעזרעּפ-רעטַאעט יד ןקוקנָא ןליוו עכלעוו ןדיא-םתס ךיוא ןעמוק ןיהַא

 "טַאּפ ןייק סיוא טשינ ךיוא ןלעפ'ס .עניב רעד ףיוא ןרערַאפ ייז ןעמעוו ןטייק

 -- ןרָאיטקַא ןשיװצ ךיז ןבייר עכלעוו *סעקינעבמָארט; טַאלג ןוא ןטָאיר

 ןכערב ,טכענ ןוא געט עצנַאג ןציז ןעמ ןעק ָאד .ןסיוו וצ לדנעמ רימ טיג

 תונובשח טימ רעכעטשיט עסייוו יד ןביירשרַאפ ,רעכעטש-ןייצ ,ךעלעבעווש

 ,טרָאװ ןייק ןגָאז טשינ טעוװ רענייק ןוא --- ןטפעשעג-רעטַאעט ס'מענעי ןופ

 רוט ַא ןופ רעריפנָא ןַא יו לדנעמ טריסנָאנַא --- ווָאקָאלבַאי ,טסעז --

 ,החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ םיסחוימ יד דימת ןציז טייז רעטכער רעד ףיוא --

 םעד רַאפ ןוא רעביירש רַאפ ,ןרָאיטקַא-"ךמע; רַאפ זיא טייז עקניל יד

 זיא'ס רעבָא ,ָאטשינ זיא םעד ףיוא ץעזעג ןייק ,טסייה'ס .םלוע םענײמעגלַא

 ,קיטירק עטוג ַא קיטיירפ טגירק רָאיטקַא ןַא ןעוו .טריפעגנייא ױזַא ןיוש

 רענלעק יד .סטכער -- טייז רעשיטַארקָאטסירַא רעד ףיוא ךיז רע טרעדיוג

 ,קינייװנסיוא --- *לַאיָאר ןיא טמוק סָאװ םענייא ןדעי ןיוש ןענעק

 טביירט ;רעצעלּפ עקיטסיזמוא ןעמענרַאפ עכלעוו ,"סעקינעבמָארט, יד

 יד ןקידיײלוצּפָא לכש גונעג רעצעביק יד ןבָאה טייצ-גָאטימ .הלילח טשינ רענייק

 ןעניגרַאפ ָאי ךיז ןענעק עכלעוו *סרעמיטסָאק עלעגער, יד רַאפ ךעלשיט

 -רעד ןּפַאכ ןרָאיטקַא-"ךמע? .גָאטימ ןשירַאגנוא ןטוג ַא *לַאיָאר, ןיא ןסע.וצ

 ןענַארָאטסער עקיכלימ ,ע'רשכ ס'טרָאּפָאּפַאר ןוא ס'רענטַאר ןיא סיב ַא לייוו

 רעט14 רעד ףיוא טַאמָאטױא ןיא ,עירעטעפַאק רעד ןיא ,וינעווע רעד ףיוא

 רעצעלּפיסע עכלעזַא ."רָאטס-ןסעטַאקילעד, רע'רשכ רעד ןיא רעדָא ,סַאג

 -עגנָא ,"ייודָארב עשידיא/ יד -- וינעווע דנָאקעס ףיוא סיוא טשינ ןלעפ

 .ןצעביק *לַאיָאר, רעד ןיא קירוצ ךיז ןעמ טעװַאי ,ןגָאמ םעד טּפָאטש

 -כָאנ העש 24 לטרעק ַא ןעמ טקָארב ןַארָאטסער ןופ לייט ןטשרעטניה ןיא

 -לעב רעקיטציא רעד זַא יבקַאי טגָאז'מ .סנגעמרַאפ ןייא טלעטש ןעמ .,דנַאנַא

 ןיא *לַאיָאר, יד ןענואוועג טָאה ,דיא רעשירַאגנוא ןַא ,ירַאמטַאז רַאקסָא ,תיבה

 ,"םיעג-לקַאניּפע ַא

 ."עּפורט רענליווק רעד טימ סקנָארב יד ןיא טליּפש ףרָאדנעװ ןבואר
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 רע ,?לַאיָארק רעד ןיא ןכוז ךימ ןפיולוצ ךיילג רע טמוק גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 : םורַא רימ טימ ךיז טּפַאכ

 טסעוו וד זַא טגָאזעג ענוװָאק ןיא ךָאנ ריד בָאה'כ !ָאד טסיב !עק'מייח --

 !אבה ךורב .,עקירעמַא ןיא ןייז

 ?עּפורט רענליוו; רעד ןופ ערעדנַא יד ןוא ,רענדָארג ַא ,ןינַאט םולש

 ךרוד רימ ןגעוו טגרָאזעג קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ,םערַאװ רעייז ךימ ןסירגַאב

 ,ייז ןגָאז -- דנַאליײא-סילע ףיוא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד

 !עטיל ןופ טסעג ךָאנ ןבָאה ןכיג ןיא ןלעו רימ ? טסייוו ,עק'מייח --

 יױרפ ןייז טימ רעקעּפ רודגיבַא -- .הרושב יד ףרָאדנעװ ןָא רימ טגָאז --

 רעזנוא ָאד ןבָאה דלַאב ןלעוװ רימ .ןָאזלטיײפ גניווריוא ןוא רעלימ ַארַאלק

 ,ןזָאה יד יו ןטרָאד ןופ ןגיולפעצ עלַא ךיז ןענייז ייז ,ענווָאק ןופ עּפורט עצנַאג

 טלָאװ רע יוװ ,ףייטש ךיז טלַאה רע ,ןייטשרוב עק'חסּפ ןָא טמוק'ס

 טקעּפסָארּפ, רעסקנָארב ןיא ?טעװערַאטס, רע ,ןישרַא ןַא ןעגנולשעגנייא

 ,לדיימ ךייר ַא ,ךיוא הלכ ַא ןיוש טָאה רע .סעסקוס טכַאמ ןוא *רעטַאעט

 יד ןיא ןױש רע זיא -- וינעווע דנָאקעס ןופ רעטכָאט ַא ס'רעקייטּפַא ןַא

 .ייןרעדעפ

 -ייוַצ ַא רימ קידנעגנַאלרעד רע טגָאז -- וװָאקָאלבַאי ,עשז-סָאװ --

 עקירעמַא ןיא ןביילברַאפ וצ עקַאט טסנכער וד -- םכילע-םולש ןקידרעגניפ

 .ענווָאק טשינ זיא ָאד .שרעדנַא סעּפע וצ ךיז םענ ןוא ךימ גלָאפ ? רָאיטקַא ןַא

 ! קרָאי-וינ !עקירעמַא זיא'ס

 ןיוש טסָאה -- םיא רע ט'רסומ -- עק'חסּפ :בָאג ַא םיא טיג ףרָאדנעװ

 טקיטומ --- םייח ,טײרלָא ןייז טסעװ ? דרָאב רעד ייב "לזיוי; םעד טּפַאכעגנָא

 ;רָאיטקַא רעטוג ַא ,גנוי טסיב .ןרעװ ןלַאפרַאפ טשינ טסעװ -- ךימ רע

 -ַאמריּפ-ַאמאמ-ַאצטַאה; יד יװ רעמ ךס ַא רעטַאעט ןיא ןבָאה ךיד ףרַאדימ

 ! סעקינליװעדָאװ-"ַאצָאצ

 .ףיונוצ ךיז ןעמוק רעליּפשוש רעמ ץלַא ,העש יד רעטעּפש סָאװ

 טיג רע ,םיוכנעשריק עלעקנַאי ןָא טמוק'ס .קָאטשניב ַא ןיא יו טעשזוה'ס

 ,םכילע-םולש ןטיירב ַא ּפָא רימ

 ? ךייא ןגעוו ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ טנעיילעג ט'ריא ,וװָאקָאלבַאי ,ונ --

 -- ?םיובנעשריק עלעקנַאי ןופ טייל ערעסערג ךיוא ריא טנעק רעטציא

 ןיוש ךיא ןיב ןײלַא םעד טימ !רענַאיצילַאג ַא ןיב ךַאי -- .ךימ רע טצעביק

 !שטנעמ רעסיורג ַא
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 ךיא ךַאל -- ןכַאל עלַא .השעמ-דנַאליײא-סילע יד ןדעי טלייצרעד רע

 יד רעביא טיג םיובנעשריק .ןדיירפ ןיא ןיוש סע טלייצרעד'מ יבַא { ךיוא

 לָאמ עטשרע סָאד זיא סָאד ,דנַאלייא-סילע ףיוא ןעמַאזקע ןיימ ןופ ןטייהלצנייא

 -- ןעמוקעגרָאפ סנױזַא זיא ןטרָאד סָאװ עטכישעג רענַאקירעמַא רעד ןיא

 ,רע טרעלקרעד

 רימ טגָארט רע ;ןטייו רעד ןופ וצ ךיז טרעה ,רעטיעוו רעד ,ןַאמרעה

 - +:שטייד ןייז ףיוא קידנקרעמַאב ,רעסַאװ-זייא טימ זָאלג ערטסקע ןַא וצ

 ?ץרַאװש ץירָאמ יוװ 1 רעליּפשיוש ןייא ןייז ןעלָאװ יז !עגנוי רענייש ַא --

 ?ןכַאמ ןעמ ןעק סַאװ .טוּפַאק ןיוש ַאי טזיא רעטַאעט עשידוי סָאד

 טגייל םיובנעשריק ןוא ,לדנעמ םיא טשטנעב -- ןטייז יד טימ ךַאמ --

 ; רידַא ריבג ַא רע זיא ,ןַאמרעה *יָאב-סָאב; םעד ןָא טקוק ריא יוװ --- :וצ

 יד ןופ ,"סלקינק יד ןופ ? ריא טניימ סָאװ ןופ ,דלָאג טימ טּפָאטשעגנָא זיא רע

 רע .ןיירַא טנַאה רעד ןיא *ּפיט, ַא םיא טיג'מ סָאװ תועבטמ עקיטנעס-ףניפ

 טגנַאלרעד רע .רע טעב -- *?לקינ ענייא רימ יז ןביג; .רעמ טשינרָאג ליוו/

 טביילקימ זַא טליפרעד רע ןעוו ; ןָאפעלעט םוצ טפור ,שיט םוצ רעסַאװ זָאלג ַא

 -ַאק םעד ,לטנַאמ םעד טגנערב ןוא ךיג ףיוא רע טפיול ,ןייג וצ םייהַא ךיז

 ."לקינצ םעד ךָאנ טנַאה יד טקערטש ןוא ךיז ןָאטנָא ןטימ טפלעה ,שוילעּפ

 ףיוא ןרעיומ לָאצ ַא .סעקטנָאיַאמ טרָאּפשעגּפָא רע טָאה עקיטנעס-ףניפ יד ןופ

 ּו ,םיא וצ ןרעהעג ןסַאג עקיטייז יד ףיוא ןוא וינעווע רעד

 טרעלקרעד -- שטַאד רעד ,ןביירשרעטנוא טשינ ןליפַא ךיז ןעק רע --

 .ףרָאדנעװ

 .ןינַאט םולש טרימרָאפניא -- טנעצָארּפ ףיוא טלעג טגרָאב רע --

 "נַא רעצעמע טרעכיזרַאפ -- ןעיורטעג וצ ןעמעוו רעבָא טסייוו רע --

 ,שיט םורַא שרעד
 ,טרָאװ עטצעל סָאד לדנעמ טָאה --- ? שזדעלַאק ןיא ןייג ןעמ ףרַאד ,ונ --

 םעד םיא טגָארטימ .טמוק ןיקסוג : *לַאיָארא ןיא רעדורעג ַא טרעוו סע

 ,טייז ַא ןָא עלעשיט ןייז וצ ךיילג ךיז טזָאל רע ,ןגעקטנַא "גנינוויא דוג;

 ,ךעלדייב-ןָאפעלעט ייווצ יד ןשיווצ

 ,םיובנעשריק ןָא רימ טזייוו --- סיפָא רעקיטכַאנייב ןייז זיא ןטרָאד --

 -ןָאיני יד רע טריפ טכַאניב ,עינוי רעד ןופ סיפָא ןיא רע זיא גָאטיײב --

 ,"לַאיָאר; ןיא עלעשיט םעד ייב ןטפעשעג
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 .ןעגנילק וצ ןָאפעלעט רעד ףיוא טשינ טרעה ןעמוקניירַא ס'ניקסוג טימ

 ; םר-לוקב סיוא רע טפור דלַאב *!ָאילַאה; ןַא טימ טרעפטנע ןַאמרעה

 ! ןָאפעלעט ,ןיקסוג רעטסימ --

 ןיא ןיוש זיא רע זַא טקעמשרעד טלָאװ ןעמ יװ ,ןע'ניקסוג ןפור עלַא

 טלַאה רעבָא ךיא ,ןע'ניקסוג רַאפ ןלעטשרָאפ ךימ ליוו םיובנעשריק .?לַאיָאר;

 טוג ַא ןגָאז םיא טעװ ץַאז ןַאמסדנַאל ןיימ זיב ןטרַאװאוצ רעסעב לָאז'כ זַא

 ,רימ ןגעוו טרָאװ

 ךימ רע טעװ ,ןגרָאמ ףיוא ןפערט וצ ךיז ןע'לדנעמ טימ ּפָא דער ךיא

 ,טָאטש ןרעביא לסיבַא ןריפמורַא

 ןענעק ךָאנ וטסעוװ ,ווָאקָאלבַאי ,קרָאיײוינ טשינ ריד טלעפעג רעמָאט --

 טָאה רע יצ עגַארפ ןיימ ףיוא ,ךיז רע טלציוו --- קירוצ טלעג סָאד ןגירק

 :רעפטנע ןייז םעד ףיוא זיא ,טייצ

 יו ןזומ ןיוש ךיז טעװ ןעמ .עיצַאקַאװ גָאט ַא ךָאנ ןעמענ ךיא לעװ --

 ,טשינ ךיוא ךימ טרַא --- טשינ רעמָאט ,ןעלדנעמ ןָא ּפַאש ןיא ןייגַאב זיא סע

 -סמַאיליװ ןיא ,טירטס טלָאבמָאה וצ "לע; ןטימ ךיז ןּפעלשרעד רימ ןעוו

 וצ ןייטשפיוא דלַאב ןיוש ףרַאד רעגָאװש ןיימ ,טכַאנ עבלַאה ןיוש זיא ,גרוב

 ןיא ןגינעגרַאפ ךס ַא ןסָאנעג עקַאט טָאה רע .טעברַא רעד וצ ּפַאש ןיא ןייג

 טנוװֶא רעד טסָאקעגּפָא םיא טָאה'ס סָאװ רעבָא ,הביבס רעקסרָאיטקַא רעד

 וט ןצרַאה ןיא ."סעשזדיעוו, ענייז ןופ ךָאװ עבלַאה ַא רשפא זיא ןרַאלָאד ןיא

 ןלָאצּפָא םיא ךיא לעװ ןפלעה רימ טעװ םלוע-לשיונובר רעד זַא : רדנ ַא ךיא

 ,טנעצָארּפ טימ

 -רעביא טשרע ךיא בָאה ,רעגעלעג ןסייוו-יינש ןיימ ףיוא קידנגיל ןיוש

 דנַאל םעיינ םעד ןיא גָאט ןטשרע םעד ןעגנובעלרעביא עניימ טכַארטעג

 -יסּפ"רשיה-לכש סי'נטַאט ןיימ קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא'ס .עקירעמַא

 : עיגָאלָאכ

 טשינ זיא'ס -- טנָאמרעד לָאמ ןייא טשינ רימ רע טָאה -- עק'מייח --

 ןסיוו וצ רעקיטכיוו ליפ זיא'ס .ןָאט ףרַאד שטנעמ ַא סָאװ קיטכיוו לָאמ עלַא

 .ןָאט וצ טסשינ סָאװ

 -עמַא עסיוועג ףיוא ןח'מוא ןַא ןפרָאװעג ךיילג ךיא בָאה ךמס םעד ףיוא

 .ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ רעייז רימ ןענייז סָאװ ןעגנוריפ-רעטַאעט רענַאקיר

 -וצ ךימ טָאה גנורַאפרעד עקידרעטעּפש ןיימ ןוא קורדנייא רעטשרע רעד

 "יא ןיא טשרעהעג טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ןעלביא יד ןפמעקַאב וצ טיירגעג
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 יד ;ןטפערק עגנוי עיינ ןייק ןזָאלוצ טשינ סָאד :לשמל ,יװ ,רעטַאעט ןשיד

 בָאה'כ .החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ םיסחוימ יד ןופ גנואיצַאב עשיטסיניוװָאש

 ךיז בָאה'כ ;"לַאיָאר, ןיא טייז עזַאושזרוב יד ,עטכער יד ןטימעגסיוא דימת

 בָאה'כ : רעטיעוו םעד ןענַאמרעה ייב טלעג ןייק ןגרָאב וצ טשינ ןריואוושרַאפ

 ענעמוקעגדיינ וצ םכילע-םולש ןעמערַאוװ ַא ןקערטשוצסיוא ןָאטעג"רדנ ַא ךיוא

 גנוניימ עקיטכירפיוא ןיימ .םינפוא עלַא ףיוא ןפלעהסיורַא ייז ןוא דנַאל ןיא

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרעו וצ ןבעגּפָא ףרַאד'מ סָאװ ןעמַאזקע םעד ןגעוו

 .רעטעּפש ףיוא ךיא ריוורעזער ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 לא א
8 , 

 טימ ךימ ןענעקַאב וצ רימ דובכל *יטרַאּפ, ַא טכַאמ רעטסעווש ןיימ

 יקסווָאקנַאמ לארשי ןַאמ ריא טימ הרש עטנַאט ןיימ ןעמוק'ס .םיבורק ערעזנוא

 ןופ רערָאב החּפשמ יד ;ווייד ןוא סירָאמ ,סיצנערפ :רעדניק ערעייז טימ

 המחלמ רעד רַאפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,הנמלַא יד ,עקייח עניזוק יד ; יזריושזדיוינ

 ,טניירפ עטנעָאנ ןעמוקעג ךיוא ןענייז סע .רעדניק ייווצ עריא טימ ענדָארג ןייק

 ,ןריוטס ַאנע ןוא רָאדיזיא ,ןומינָאּפ ינימ ןוא קיישזד : טײלסדנַאל רענדָארג

 קעשזד ,ןַאלַאט יסעט ןוא בקעי ,ליגָאמ זוָאר ןוא בקעי ,ץלוש ַאנעל ןוא בייא

 .ןָאסעדנעב ַארָאד ןוא

 ַא רימ ףיוא ןּפַאכ וצ "קָאלב; םעד ןופ םינכש ףױרַא ךיוא ןעמוק סע

 "זייא טימ טסיײברַאפ'מ ,דַאנָאמיל טקנירט'מ ,"סעשטיוודנעס, טסע'מ .קוק

 .רעטַאעט : עמעט רעד ףיוא ףױרַא טמוק'מ זיב ,םירק

 ןיב "רעטקע; טרָאס ַא רַאפ סָאװ : תוישקיץָאלק טימ ךימ טפרַאװַאב ןעמ

 ? ךיוא גניז ךיא יצ ,רָאנ דער ךיא ? ךיא ליּפש "קיטש; ַא רַאפ סָאװ ? ךיא

 :וצ רימ וצ ןעמ טייטש ןטייז עלַא ןופ ? ךיוא ץנַאט ךיא יצ ,רָאנ גניז ךיא

 ּפָאק ןיימ ףיוא ןעמַאזקע רעיינ ַא !ַאהַא ,טסנעק וד סָאװ רָאנ זיײװַאב ,ונַא

 -ָאװש ןיימ בילוצ ,ןגָאװצּפָא םענעגנָא טשינ רעייז רימ זיא'ס .ךיא טכַארט --

 טימ ןסיורג וצ ךיז ןבעל ןצנַאג ןיא טייג'ס ןעמעוו ,רעטסעווש ןיימ ןוא רעג

 ןעמוקרעביא ןיוש סע רימָאל ,ךיא טכַארט ,אלימ ,רימ

 -ער ַא ס'דלעפנעזָאר ; גָאלָאנָאמ ַא ס'רעלעקנוט םעד ייז רַאפ ןעייל ךיא

 .ייז וצ טשינ טייגרעד'ס .ּפעק ערעייז רעביא זיא'ס זַא ליפ ךיא ; עיצַאטיצ

 .ןגעוו-אצוי ןופ זיא'ס רעבָא ,וצ עקַאט רימ טשטַאּפמ
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 יו ,וועדעבעל ןרהַא יו "רעטקע; ןַא טסיב וד זַא טניימעג ןבָאה רימ --

 ,סױרַא עקינייא ךיז ןגָאז --- ץַאז גיוודול יוװ ,ןייטשנעזָאר לעומעס

 -ןײרַא ןיוש ריא ןעמ טָאה אמתסמ :שפנ-תמגע טָאה רעטסעווש ןיימ

 עקירעמַא ןיא "רעטקע? ןַא ךיא ביילב רעמָאט זַא רעיוא ןיא דוס ַא טמיורעג

 יד זַא טבעלרעד םיוק בָאה'כ ,,.ןייז טשינ טייל ןייק רימ ןופ ןיוש טעוו

 ןבָאה ייז סָאװ תונתמ יד ןעוועג לחומ ייז ןיב ךיא ,ןייגעצ ךיז ןלָאז טסעג

 סע בָאה ךיא שטָאכ ,ןטַאװַארק עכעלטע ,רעדמעה רָאּפ ַא :טקנעשעג רימ

 ,..טפרַאדַאב קיטיונ רעייז

 קעװַא לארשי לקנָא ךימ טמענ ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז טסעג יד רעדייא

 ; רָאפ רימ טגייל ןוא טייז ַא ןָא

 ןיא ןעמענטימ ךיד ךיא לעװ ,ןגרָאמ רימ וצ ןעמוקוצ טסלָאז ,םייח ---

 ךיז וטסעוװ ,?רעלדעּפ-רעמיטסָאקא ַא ןיב'כ ,לדנַאה ךיא ןעמעוו טימ ץַאלּפ ַא

 טסגנָארט וד סָאװ רענייד גוצנָא רעד ,ןלָאצוצסױא ףיוא ל'טוס ַא ןביילקסיוא

 ,טסיב וד יו רענירג סיוא ןיוש ךָאד טעז

 ףיוא טמענ ןעמ זַא --- ,ּפָא שירָאגעטַאק ךיז ךיא גָאז --- לקנָא ,קנַאד ַא

 לעװ ךיא זַא ןטרַאװ לעוו'כ ?ןלָאצַאב טשינ ןעד ןעמ ףרַאד ןלָאצוצסיױא

 -רַאפ עניימ ןופ "טוס; ַא ןפיוק ךיא לעװ ,רעטַאעט ַא ןיא עלעטש ַא ןגירק

 בָאה ךיא סָאװ "סעסקוס, ןקיטנייה םעד קילדעוװ : ייברעד טכַארט'כ .ןטסניד

 זיא ָאד, ?טכערעג ןייטשרוב עק'חסּפ רשפא זיא םיבורק עניימ ייב טכַאמעג

 *! םייח ,שרעדנַא סעּפע וצ ךיז םענ ,קרָאי-וינ ,עקירעמַא

 טָאה ןַאמסדנַאל רעזנוא זַא הרושב יד וליפַא טשינ ךימ טרעטנומ סע

 םיא טימ ןעז ךיז ןייג לָאז ךיא זַא ,רימ ןגעוו ןע'ניקסוג טימ טדערעג ןיוש

 רעייז ךימ טָאה טרעצנָאק-בוטש רעקיטנייה רעד .ןָאינוי רעד ןופ סיפָא ןיא

 ןשידיא םעד וצ ךיא םוק יוװ :סָאװ ךיא סייוו .ץרַאה סָאד טכַאמעג רעווש

 ?"סיפ עמורק;ק עניימ טימ ךיז ךיא פוטש ואוו ? עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 ךיז ייב ךיא בָאה זיוה ןיא רעטסעוװש ןיימ ייב ןָא טירטפיוא םענעי ןופ

 בָאה ךיא ,תוחמש עטַאוירּפ ףיוא ןטערטפיוא טשינ רעמ לָאמנייק טכַאמעגּפָא

 ,סולשַאב םענעי ייב ץלַא ךָאנ ךיז טלַאה ןוא ןטלַאהעג ךיז ןרָאי עלַא
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 ןָאינװי-ןרָאיטקַא עשידיא

 יַאגרָא זיא 1 לַאקָאל ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא י
 םעד ןגעוו -- 1888 רעדָא ,1887 רָאי ןיא ןרָאװעג טריזינ

 יד זַא טקַאפ ַא רעבָא זיא'ס .תועד-יקולח ןַארַאפ ןענייז

 סנָאינוי עטסטלע יד ןופ ענייא זיא ןָאינוי-ןרָאיטקַא עשידיא 2

 עקירעמַא ןיא סנָאיוי עטשרע יירד יד .עקירעמַא ןיא

 "ןטפַאשקרעוװעג עשידיא עטקינייארַאפ; יד ןדנירג ןפלָאהעג ךיוא ןבָאה עכלעוו

 עשידיא יד ןוא ןָאינוי ןטסירָאכ יד ,ןָאינוי רעצעזטפירש יד : ןעוועג ןענייז

 .ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 :ןָאיני-ןרָאיטקַא עטייוצ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא 1902 רָאי ןיא

 -ָארּפ רעד ףיוא רָאנ ןליּפש וצ עיצקידסירוי יד טַאהעג טָאה סָאװ ,2 לַאקָאל

 לַאקָאל :ןָאיי עטירד ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא 1902 רָאי ןיא .ץניוו

 עיינ ןעמענפיוא םייב ןצעזעג ערעווש טריפעגנייא טָאה 1 לַאקָאל רעד ןעוו 5

 ןבָאה (?טנַאװ עשיזעניכק קורדסיוא רעד טמַאטש ןטרָאד ןופ) רעדילגטימ

 ךָאנ .18 לַאקָאל :ןָאיני-ןרָאיטקַא ןַא ךָאנ טריזינַאגרָא ענעדירפוצמוא יד

 "יוש יד רַאפ טשינ -- סטוג ןייק טכַארבעג טשינ ןבָאה סָאװ ןפמַאק ערעטיב

 רָאי ןיא ךעלדנע זיא -- רעטַאעט ןשידיא םעד רעקינייװ ךָאנ ןוא רעליּפש

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןוא גנוקינייארַאפ ענײמעגלַא ןַא ןעמוקעגרָאפ 2

 350 ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ ןָאיני-ןרָאיטקַא עשידיא עטקינייארַאפ יד

 עשידיא 24 ןיא ןכָאװ-טעברַא 28 ןופ ןענַאטשַאב זיא ןָאזעס רעד .רעליּפשיױש

 ןופ .אפוג קרָאי-וינ ןיא ייז ןופ 12 ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא סרעטַאעט

 ןבילקעגרעבירַא ןָאינוי יד ךיז טָאה ,וינעווע דנָאקעס 108 ףיוא לַאקָאל םעד

 ןטַאטלוזער עקיד'תושממ וצ .סַאג רעט7 רעד ףיוא ןינב םענעגייא ןַא ןיא

 רענעזעוועג רעד טריפרעד טָאה רעדילגטימ עריא ןוא ןָאינוי רעד תבוטל

 -קַא ןַא ,ןַאמסדנַאל רעקסיױרבָאב ַא ,"ןָאינוי-רעברַאב, רעד ןופ רעטערטרַאפ

 ןטפַאשקרעװעג ןופ ,דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןופ ,דנוב ןופ רעוט רעוויט

 ,ןיקסוג ןבואר --- גנירירעטעברַא ןוא
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 ןיקסוג ןבואר

 ,שזַאטע ןטירד ןפיוא ןעוועג זיא ןינב-ןָאיני םעד ןיא סיפָא ס'ניקסוג

 טלײטעגּפָא ,לרעמיצ-רעדָאפ ַא ןיא .ּפערט יד טימ ןיהַא ףױרַא טרעטעלקי'מ

 ןוא לדיימ עקידווע'נח:ץרַאװש ,עקשטיגנוי ַא טציז ,עדַארטסַאלַאב ַא טימ

 סָאד זיא ןלָאמעגסױא יז טָאה לדנעמ יו .עקנישַאמ-ביירש ַא ףיוא טּפַאלק

 .רעוויּפ זוָאר --- ןָאינוי רעד ןופ עשרַאטערקעס יד יאדווַא

 "יא; ןַא ףיוא רעליּפשיױש ןטרַאװ רעמיצ-רעדָאפ ןטרעכיױרעגנָא ןיא

 "ַאמשזַאגנַאק ןַא ןגעוו ןיקסוג ןבואר רעטערטרַאפ-ןָאינוי רעייז טימ "ץנעיד

 ןענעײלוצרעטנורַא טכייל זיא רע'מינּפ יד ןופ .ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ

 ץלַא ךָאנ זיא סע רעוװ ןוא *בַאשזד, ַא טימ טגרָאזרַאפ ןיוש זיא'ס רעוו

 "עג בָאה ךיא סָאװ "אבה:ךורב, םעד ךָאנ ..."*בַאשזדא ַא ןגעוו טגרָאזרַאפ

 יװ ליטש לקניוו ַא ןיא ךיא ץיז ,עינוי רעד ןיא טיזיוו ןטשרע ןיימ ייב טּפַאכ

 -ייא ,םענייק וצ טשינ ךיא דער -- רימ וצ טשינ טדער רענייק .עקניטָאק ַא

 בעל ךיא יצ ייז ןסעגרַאפ דלַאב רעבָא ,טכַאדרַאפ טימ ןָא ךימ ןקוק עקינ

 לָאז ןיקסוג זַא טרַאװ ךיא זַא עשרַאטערקעס רעד ןגָאז וצ .טלעוו רעד ףיוא

 -ןייא ךיא גיל !"ןָאינוי, יד סעּפע ךָאד זיא'ס ; טשינ ךיא גַאװ ,ןעמענפיוא ךימ

 ,,,טגיילעג

 -עגסיוא ,ןירעליּפשױש ַא ,עמַאד ַא ךיז טזייווַאב ריט רעקיטייז ַא ןופ

 : םיא ןעקרעד ךיא ,סױרַא יז טײלגַאב ןַאמ ַא ,קינָאה ןיא ןוא קיסע ןיא טצוּפ

 ּפָאק רעטנַאזָאּפמיא ,רעסיורג ןייז ןגיוא יד ןיא רימ ךיז טפרַאוװ'ס .ןיקסוג

 יד ףיוא תואיּפ עגנַאל יד ,רָאה עטרעבליזַאב ,עצרַאװש ,עטכידעג יד טימ

 .ענסנעּפ ַא זָאנ רעד ףיוא .,עיצקַארטַא עסיוועג ַא וצ םיא ןביג םינּפ ןופ ןטייז

 רימ וצ רע טָאה *לַאיָארק ןיא ,סקואוו רעקירעדינ ןייז ךימ טשַאררעביא'ס

 ךיא זַא טנעקרעד רע : רימ ףיוא טלַאפ קילב ןייז .רעכעה ךס ַא טקוקעגסיוא

 ןוא םכילע-םולש ַא רימ גנַאלרעד ,וצ רימ וצ רע טמוק .תושדח-םינּפ ַא ןיב

 :ןפערט טריבורּפ

 ,.,1 טייז ריא --

 ,וָאקָאלבַאי םייח ,ווָאקָאלבַאי ---

 ,וָאקָאלבַאי ,ןיירַא טמוק .,ןיירַא טמוק ונ ,ווָאקָאלבַאי ,ָאי ,הָא --

 -נעמ קירעדינ ַא רָאפ רימ רַאפ רע טלעטש -- דלעפנירג זיא סָאד --
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 -ביירש ןסיורג ַא ןופ טייז רעד ייב ןסעזעג זיא סָאװ עלעקצנָאװ ַא טימ עלעשט

 ,רע טגָאז -- עינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ רעזנוא זיא דלעפנירג -- .שיט

 .י.ןעמוקעג טשרע --- ךיז ךיא גיונרַאפ --- ווָאקָאלבַאי ןיב ךיא --

 ףיוא טגנירּפש --- ? דנַאליײא-סילע ןופ רוחב רעד ריא טנייז סָאד ,הֶא ---

 -ָאנ רעייא זיא סָאװ !םכילע-םולש -- עלעקצנָאװ ןייז קידנעיירד דלעפנירג

 טרעה .,ךייא ןגעו טנעיילעג בָאה'כ ...װָאקָאלבַאי ,ָאי ? וָאקָאלבַאי ? ןעמ

 ןגָאז ףרַאד'מ .עװַאקישט רעייז !*דנַאליײא-סילע ףיוא עבָארּפ; ,השעמ ַא רָאנ

 :עטערעּפָא ןַא רַאפ ןעמָאנ רעטוג ַא זיא'ס .גרעבדלָאג ןוא סבָאקיישזד

 !?דנַאליײא סילע ףיוא עבָארּפ,

 ןוויסַאמ ןסיורג םייב ןָא-ןביוא ךיז טצעז ןײלַא רע .ןציז ךימ טעב ןיקסוג

 -ביירש ןסיורג םעד רעטניה ןופ : שימָאק לסיבַא רָאפ רימ טמוק'ס ,שיט-ביירש

 טלבמָאב ,שטנעמ רעסיורג ַאזַא ,ּפָאק-ןבייל ס'ניקסוג זיולב סױרַא ךיז טעז שיט

 ןוא ןײארַאפ-ןטסיטרַא רענַאקירעמַא םעד ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג ,רימ ךיז

 -כעמ רעד ןגעו טרעהעגנָא ליפיוזַא ךיז בָאה ךיא !ןסקַאװעג ןיילק ױזַא

 "רַאפ רעד זַא טלעטשעגרָאפ ךיז ךיא בָאה ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ טייקיט

 ,זיר ַא יו ןעזסיוא ףרַאד רעטערט

 ןיב ,ךיוא ךיא גייווש ; ןגייווש ןוא רימ ףיוא ןקוק דלעפנירג ןוא ןיקסוג

 ןביױהנָא לָאז ךיא זַא ןטרַאוװ ייז זַא ךיז ּפַאכ ךיא

 ריפ ןיוש ....רָאיטקַא רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ...רָאיטקַא ןַא ןיב ךיא ---

 ןיא ךָאנ ,1917 רָאי ןופ ךיא ליּפש רעטַאעט -- ךיא למַאטש --- ...רָאי

 ןעמ טָאה .,.74 גניר-רעטעברַא שטנערב ןופ .רענדָארג ַא ןיב'כ ,ענדָארג

 ,. טרידנעמָאקער ךימ

 .טייהנגעלרַאפ ןיימ ןוא טעטיזעוורענ ןיימ טפיירגַאב ,סיוא טזייוו ,ןיקסוג

 :שידיא ןשיווטיל ןייז ףיוא רימ וצ רע טגָאז ןפוא ןטסכעלטניירפ ןפיוא

 -עג טשינ בָאה ךיא ,"סטרעװרָאפ, ןיא ךייא ןגעוו טנעיילעג בָאה'כ --

 ךיא טלָאװ ,רימ טגָאז רעצעמע ןעוו ,דנַאלייא-סילע ףיוא טנייז ריא זַא טסואוו

 ןיא טלייצרעד ךייא ןגעוו רימ טָאה םיובנעשריק .ךייא רַאפ ןָאטעג סעּפע

 ךיא ןעק ןגָאװצ ,ןעז טע'מ ...ָאד ןיוש ךָאד טנייז ריא ,אלימ .,*לַאיָאר,

 ? טגניז ריא ...ןעז טע'מ ...ךָאד טייטשרַאפ ריא ...טשינ

 .ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ לקָאש ךיא

 -צנָאװ יד טיירד דלעפנירג .ץ'דלעפנירג טימ רעביא ךיז טקוק ןיקסוג

 .עלעק
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 -רַאפ ריא ...זיא רעטַאעט ןיא עגַאל יד ,ןעז טע'מ ,ונ ? טגניז ריא --
 ריא ...ןעז טע'מ ?ןָאט ןעמ ןעק סָאװ זיא ...ןטסעבמַא טשינ ...טייטש
 ? טצנַאט

 ךיז טלַאה ךיא שטָאכ ....ָאי ףיוא ּפָאק ןטימ וצ ךיא לקָאש עזיוּפ ַא ךָאנ

 דרעפ ַא ,ונ ,קיטכיוו זיא *ָאי; ַא זַא רעבָא ךיא ליפ ,רעצנעט ןייק רַאפ טשינ

 ןענרעלוצ ךיז ךיא לעװ .ךיא טכַארט ,ןצנַאט סיוא ךיוא ךָאד ןעמ טנרעל

 ,ייברעד ןטלַאה רָאנ ךימָאל

 טיג -- ...עינוי רעד ןיא *ןָאשײקילּפַא; ןַא ןכַאמ ןפרַאד טעו ריא --

 טשרע טנייז ריא .,,טציא ...רעטעּפש ןיימ'כ -- ןרעהוצנָא ןיקסוג רימ

 ןגָאװצ ...ןעז טע'מ ,..טצנַאט ןוא טגניז ריא ; ריא טייז גנוי ...ןעמוקעג

 "עט ןיא עגַאל יד ...טייטשרַאפ ריא ...עוויטוקעזקע יד .טשינ ךיא ןעק

 ,ןסָאלשעגסיױא זיא קרָאי-וינ ןיא 1 ןָאט ןעמ ןעק סָאװ זיא ...ַאזַא זיא רעטַא

 ?דלעפגירג רעטסימ ,ַאה ? ץניוװָארּפ רעד ףיוא רשפא

 ןעק ךיא ;ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא עלעקצנָאװ יד טיירד דלעפנירג

 ,ןיינ רעדָא ,ָאי טניימ רע יצ ןייגרעד טשינ

 ? וָאקָאלבַאי ,ריא טניואוו ואוו ? קרָאי-וינ ןיא טניואוו ריא --

 ,רעטסעווש ןיימ ייב ---

 ןטימ סערדַא רעייא רעװיּפ סימ טיג .טוג ,טוג ,ונ ? רעטסעווש ַא ייב --

 ,..ףיוא ךיז טביוה ןיקסוג .,ןָאפעלעט

 טימ ךיא רימרָאפניא -- ןָאפעלעט ןייק טשינ טָאה רעטסעווש ןיימ ---
 ,טגָאזעג רימ יז טָאה ,"רָאטס-ידנעק, ןופ יז טפור'מ --- .שינעּפַאלקץרַאה

 רעמָאט .רעמונ-ןָאפעלעט-*רָאטס-ידנעק, םעד רעביא טזָאל ,טוג ,ונ --

 ,ןעז טע'מ ...ךיז טכַאמ

 טביוה ןיקסוג ןעוו זַא ,סייוו ייג ,ץלַא ךָאנ ץיז ךיא ןוא טייטש ןיקסוג
 ןייג ןיוש געמ ןעמ ןוא טקידנעעג זיא ץנעידיוא יד זַא ןמיס ַא זיא ףיוא ךיז
 טזָאל ןוא שיט-ביירש ןרעטניה ןופ סױרַא טמוק ןיקסוג ןעוו .טייהרעטנוזעג
 ,ןגָארטּפָא ןיוש ךיז געמ ךיא זַא טשרע ךיא ייטשרַאפ ,ריט רעד וצ ןייג ךיז
 ךיא זָאלרַאפ רעטעיטוּפעצ ַא ;ןץ'דלעפנירג קנַאד ךיא ,ןע'ניקסוג קנַאד ךיא
 רעד ייב ןָאפעלעט ןטימ סערדַא ןיימ ןזָאלוצרעביא קידנסעגרַאפ סיפָא םעד
 .י.רעוויּפ סימ
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 :ןסיורד ןיא רימ ףיוא ןיוש טרַאװ לדנעמ

 ,קירעגיינ רע זיא -- ? ןעגנַאגעגוצ סָאד זיא ױזַא יו ,ונ --

 רעטסימ ןעק ןגָאװצ -- ,טצפיזעגסױרַא ךיא בָאה -- ...ןעז טע'מ ---

 ,טשיגרָאג ןיקסוג

 "עג ןיוש טסָאה ?וטצפיז עשז-סָאװ ,טוג רעדיוו ןיוש ךָאד זיא ,ונ --

 -בַאי ,טסרעה .עירעטעפַאק רעד ןיא ,(גָאר) רענרָאק ןפיוא םוק ? שטנָאל ןסעג

 "רעלעט םענעלָאװשעג ַא טנעס 15 עצנַאג רַאפ ןטרָאד ןעמ טגירק ,ווָאקָאל

 סע לפיוו ,רעטוּפ טימ ,טיורב טימ ;קידנסע ןרעװו טצעזעצ ןעק'מ זַא ,ּפֹוז

 ,סייב ַא ןּפַאכ רימ ןלעוו ,םוק ,ןײרַא טייג

 ,ךיא לעװ ןלָאצַאב זַא סיוא םיא טימ םענ ךיא

 ט'נקסּפ --- ךיז רַאפ ןלָאצַאב לעװ ךיא ןוא ךיז רַאפ ןלָאצַאב טסעוװ וד --

 !םוק .עקירעמַא ןיא זנוא ייב סע טסייה ,"טירט שטָאד, -- .לדנעמ

 :ץרַאה סָאד סיוא ןעלדנעמ רַאפ ךיא סיג ןסע םייב

 -ַאמ ױזַא ץלַא וצ ָאד טייג סָאװרַאפ ,לדנעמ ,ןייטשרַאפ וצ רימ ביג --

 טקנוּפ *בַאשזד;-רעטַאעט ַא ןגעו טדער'מ .רעטַאעט םייב ןיימ'כ ? עווָאניש

 רע ואוו *ּפַאש-רָאפ, םעד ןיא *בַאשזד; ןייז ןגעו טדער רעגָאװש ןיימ יו

 רימ טָאה רעגָאװש ןיימ ?קירבַאפ ַא זיא עקירעמַא ןיא רעטַאעט .טעברַא

 רע טגָאז -- ס'עינוי יד טשינ ןעוו ,"ןָאינוי-רעירָאפ ןייז ןגעוו טלייצרעד

 העש 14 ןוא 12 *רעּפעש-טעוװס, יד ןיא טעברַאעג טציא ךָאנ ןעמ טלָאװ ---

 ךיוא ןעד ןענייז רעטַאעט רענַאקירעמַא ןיא ,ךיא ייטשרַאפ סָאד ,תעל-תעמ א

 ןענייז ןרָאיטקַא יד ןוא קירבַאפ ַא זיא רעטַאעט ? ןדנעטשמוא ידיטָא ןַארַאפ

 -ַאטיּפַאק !סרעגיוז טולב ךיוא ןענייז םיתב-ילעב-רעטַאעט יד ? רעטעברַא

 זיא סָאװ 1 טעברַא ןוא לַאטיּפַאק ןשיווצ ףמַאק רעבלעז רעד זיא'ס ? ןטסיל

 ?ךַאפ ַא ?עקירעמַא ןיא ליּפש-רעטַאעט זיא סָאװ 1 טסנוק-רעטַאעט חוכמ

 ףרַאד ןעמ יצ ,ָאי ךימ ףרַאד ןעמ יצ; : טגָאז ןיקסוג ? ףורַאב ַא ? עיסעפָארּפ ַא

 ,ץניװָארּפ רעד ףיא רשפא .ןסָאלשעגסױא קרָאי-ינ ןיא זיא ,טשינ ךימ

 "נַא לכ'םדוק ךימ לָאז רעשזדענעמ ַא זַא ןטרַאװ ךיוא ךיא ףרַאד ןטרָאד

 טָאה רע ? ןרישזַאגנַא ךימ רעשזדענעמ ַא לָאז קידנקוק סָאװ ףיוא ,*ןרישזַאג

 ןליּפש ןעז ךימ רע ןעק ױזַא יו ?ןליּפש עניב רעד ףיוא ןעזעג ןעד ךימ

 ץַאק יד טמוק עשזייוו ? ןרישזַאגנַא וצ ךימ טשינ טביולרעד עינוי יד זַא

 ? רעסַאװ ןרעביא

 ַא רעביא .שרעדנַא ןצנַאגניא טריפעג ךיז ןעמ טָאה עּפָארײא ןיא
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 -ָאק טליּפשעג ןעמ טָאה ,סנטשרע .ןסירעג ךיז ןעמ טָאה רעליּפשיוש ןגנוי
 רעקינייװ ןשָארג ַא ןעמוקסיוא טעװ .רָאיטקַא ןַא ךָאנ זיא --- וויטַארעּפָא
 ןייגסיוא רָאיטקַא ןַא ןזָאל טעװ עּפורט עכלעוו ,סנטייווצ .עקרַאמ רעד ףיוא
 ריד רַאפ לייו ,הכאלמ ַא סעּפע וצ ךיז םענ ןגָאז םיא רעדָא ? רעגנוה ןופ
 עכלעוו סָאירַאסערּפמיא יד וליפַא ? רעטַאעט םייב ץַאלּפ ןייק ָאטשינ זיא
 םעיינ ןגנוי ַא ןגָאז וצ יו טקַאט רעמ טַאהעג ןבָאה עשזַאג טלָאצעג ןבָאה
 רעדָא טימ רעליּפשיוש ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ךָאנ טרפב --- ןטעברַא ייג : רָאיטקַא
 ןבילוצ ןגעלָאק עגנוי ןזָאלוצ טשינ לָאז ןײארַאפ-ןטסיטרַא ןַא זַא .שזַאטס ןָא
 .ףוס ןעק סָאװ תועט רעסיורג ַא זיא ,ךיא ביולג ,סָאד --- טיורב לקיטש
 ,רעטַאעט ןופ דוסי ןצנַאג םעד ןבָארגרעטנוא ףוס-לכ

 .טשינ טריטנעמָאק רע ,טײקמַאזקרעמפיוא טימ סיוא ךימ טרעה לדנעמ
 ןייק טשינ רע טָאה ןעגנוקרעמַאב עקיד'תמא עניימ ףיוא זַא ,סיוא טזייוו
 ...רעפטנע

 עשיטסימיסעּפ ןיימ לדנעמ רעביא טגָאלש -- ווָאקָאלבַאי ,רָאנ גָאז --
 ?שטיוועלומש המלש רעטכיד םעד ןופ טרעהעג טסָאה וד -- גנומיטש

 -עג ךיא בָאה יאדװַא ?"ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא; ןופ רבחמ םעד --
 ? ןעד זיא סָאװ .רעדיל ענייז ךָאד גניז ךיא ! רעה

 טשינ סע טוט רע זַא ,טרעצנָאק ַא רָאי ןדעי טרישזנַארַא שטיוועלומש --
 טפיוקרַאפ ,טײלסדנַאל ,טניירפ טָאה רע .ךָאד וטסייטשרַאפ ,גָאטליואוו רַאפ
 טלָאװעג וטסלָאװ ,ןטרעצנָאק ןביג רעדניק ענייז טימ רע ןוא ןטעליב ייז רע
 ,טסיזמוא טניימ סָאד ."טיפענעב, ַא זיא'ס ? ןטערטפיא

 סָאװ ,יורטוצ ןטסערג םעד ריד וצ בָאה ךיא -- ךיא גָאז -- לדנעמ ---
 ?ןטערטפיוא ךיא לָאז --- וטסקנעד

 .ןרעה ןוא ןעז ךיד ןעמ לָאז 1 ןטַאש סע ןעק סָאװ .ָאי זַא קנעד ךיא --
 ,בַאשזד ַא ןגירק וצ ףיוא הלוגס ַא ןייז לָאמַא ןעק'ס

 ,עקירעמַא ןיא טרעצנָאק ןעיירפ ןטשרע ןיימ ןָא ךיא םענ ןריטַאבעד ןָא
 כא א
4 

 ווָאּפַאנַאק לשיפ "טעװערַאטס, רעטַאעט-יקירילפ רעגרובסמַאיליװ ןיא
 עּפורט רעד ןיא ,?טַאדלָאס על'הכלמ; עטערעּפָא רעד ןיא םירמ יורפ ןייז טימ
 ערעדנַא יד ןופ בור סָאד ,יקסווָאלרַאט השמ ןוא יקסניּפיל קחצי ךיוא ןליּפש
 ןרָאװעג טלַא ןיוש ןענייז ייז שטָאכ ,טיילדןָאינוי-"ןָאנא ךיוא ןענייז רעליּפשיוש
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 ןכָאנ ,טייצ-רעמוז זיא'ס יוװ ױזַא רָאנ .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םייב

 ןּפַאכ, לייוורעד .עינוי יד טקוקרַאפ --- ןילקורב ןיא לרעטַאעט ַא ןיא ,ןָאזעס

 ,טייל-עינוי עקינייא ךיוא "סענזיב, רעקיטכַאנרעביא רעד ןופ "לגייב ַא

 רעטַאעט ןופ תיבהילעב רעד .רעטַאעט ןיא ךימ טמענ רעטסעווש ןיימ

 "קיריל ַא ,רעביירש-ןסעיּפ ַא ,רעליּפשיוש ַא ןיילַא ,ןעיליל רָאדיזיא זיא

 ךימ טָאה עסַאק רעד וצ קידנעמוקוצ .רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט ַא ןוא רעביירש

 :טלעטשעגרָאפ םיא רַאפ רעטסעווש ןיימ

 םיא טקוק ,ונ .ווָאקָאלבַאי םייח רעדורב ןיימ זיא סָאד ,ןעיליל רעטסימ --

 ךייא ייב ךיז בָאה ךיא ?ָאניטנעלַאװ ףלָאדור יו סיוא טשינ רע טעז ,ןָא

 -גנַאב לָאמַא ךייא טעוװ יַא .עקירעמַא ןייק ןעגנערב םיא טלָאז ריא זַא ןטעבעג

 טימ ןעוועג-דבכמ זנוא טָאה ןעיליל ןוא טכַאלעצ קיצרַאה ךיז ןבָאה רימ ! ןָאט

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ (טעליב ןעיירפ ַא) עקרַאמָארטנָאק ַא

 ןופ םעט םעד ןליפ ייז ןופ ךס ַא .םורַא רימ טימ ךיז ןּפַאכ ןרָאיטקַא יד

 ,עינוי יד טשינ ןעוו זַא רעכיז זיא ייז ןופ רעדעי .?טנַאװ רעשיזעניכ, רעד

 .עקירעמַא ןיא סערעירַאק עסיורג טכיירגרעד ייז ןטלָאװ

 םיללכ ענעמונעגנָא יד טול וליפַא ,עמערָא ןַא רעייז זיא גנולעטשרָאפ יד

 -רעטנואיּפַאליּפַאכ ַא זיא סע זַא טליפ ןעמ ,ןעגנוריפפיוא ענָאלבַאש יד ןופ

 ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו ןטייצ יד ןיא ךימ טנָאמרעד סע .גנומענ

 רעשיווטיל רעד רעביא ךעלטעטש עניילק יד ןיא ןַאמטיירטש ףלָאדַא טימ

 ,ץניוװָארּפ

 לא

 ץעגרע טרעצנָאק סע'שטיוועלומש וצ ײװבָאס ַא טימ ךימ טריפ לדנעמ

 "ער וצ טייצ ןבָאה לָאז ךיא ידכ רעירפ ןעמוקעג ןענייז רימ ,יסרַאנַאק ןיא

 -כָאט ַא סע'שטיוועלומש עקַאט --- ןיטסינַאיּפ רעד טימ רעדיל עניימ ןריטעּפ

 ךימ ןעמוק ןלָאז םירבח ענייז ןופ עכעלטע ןטעברַאפ ךיוא טָאה לדנעמ .רעט

 ןוא ןרעה וצ ךימ קירעגיינ ךיוא ןיוש זיא ןיילַא רע .תוניבמ ןגָאז ןוא ןקוקנָא

 קַאז ןיא ץַאק ַא םענעי ןעיַארַאנ רע לָאז סָאװ וצ .ןעק ךיא סָאװ ןעז עקַאט

 ףיוא .ןעמַאזקע ןַא ךָאנ ןבעגּפָא ךיא לעװ .קיצרַאהנּפָא ןעוועג רע זיא ---

 ןייז טימ רימ טימ ךיז טייב רע ? טשינ םיא רַאפ ןוא ,ָאי -- דנַאליײא-סילע

 :םענייז רימ טיג ןוא םעניימ טמענ רע .טַאװַארק

 טנַאװ םוצ סעברַא ןַא יו ץכעוטנָא ןייד וצ ךיז טסַאּפ טַאװַארק ןייד ---
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 ַא זיא'ס ,ךיוא קידילזמ ןייז ריד טעוו'ס ,םעניימ ןָא וט -- .לדנעמ טגָאז --
 ...תלכ רענעזעוועג ַא ןופ ןגָארקעג סע בָאה ךיא .טַאװַארק רעקיד'לזמ

 -געס ַא יװ רָאפ ךימ טלעטש ,שטיוועלומש המלש ,טנַאיציפענעב רעד
 ךיא זַא ,"דנַאלייא-סילעא השעמ עצנַאג יד טלייצרעד רע .עקירעמַא ןיא עיצַאס
 ףיױא טלעטשעג טָאה גנוריגער רענַאקירעמַא יד ןוליּפַא זַא טוג ױזַא ןיב

 ןיב ךיא יצ --- שיטסַאיזװטנע ףיוא ךימ טמענ םלוע רעד .לּפמעטש םעד רימ
 .טשינ םויח-דע ךיא סייוו סָאד -- תונמחר רַאפ יצ ,ןרָאװעג ןלעפעג עקַאט
 סע יװ טקנוּפ ,תחדק ַא ןיא יװ ןפרָאװעג רימ טימ טָאה'ס זַא רָאנ סייוו'כ
 .עניב רעד ףיוא ןטערטפיוא ףרַאד ךיא ןעוו טציא וליפַא רימ טימ טפרַאװ
 ,עיצַאטנעזערּפ ןיימ טקידנערַאפ בָאה ךיא ןעוו זַא ,זעוורענ ױזַא ןעוועג ןיב'כ
 ןַא טרעהעג בָאה'כ .ןעגנַאפעגנָא רָאג בָאה ךיא יצ טסואוועג טשינ ךיא בָאה
 ןופ טקעוועגפיוא 1 ווָאקָאלבַאי ,ָאװַארב !ָאװַארבא :יירשעגסיוא ןַא ןופ ָאכע
 דרע רעד ןיא !טפייפ'מ !ךָארב ַא ,יוא :יירעפייפ יד ךימ טָאה סנַארט ןיימ
 :טושּפ סע טניימ טפייפ רעטַאעט ןיא םלוע רעד זַא עּפָאריײא ןיא ! טלעג ןיימ
 !טוג רימ זיא'ס ! טפייפעגסיוא

 ןייז טסעװ וד !םייח ,ץעידָאלָאמ -- :עצײלּפ ןיא רימ טּפַאלק לדנעמ
 ,סעסקוס טכַאמעג טָאה טַאװַארק ןיימ .עקירעמַא ןיא טײרלָא

 -רַאפ ךיא ןיב -- ?רימ ןופ קזוח טסכַאמ ? לדנעמ ,וטסדער סָאװ --
 ! טפייפעגסיוא ךימ ךָאד טָאה םלוע רעד ! טפייפעג ךָאד טָאה'מ --- .טלפייווצ

 סָאװ קידנפיײרגַאב --- לדנעמ ךיז טכַאלעצ -- !םיאנוש עניימ עגושמ ---
 ,ןסיוא ןיב ךיא

 ןעמ זַא ָאד -- רימ רע טרעלקרעד --- םייח ,ּפָארוי, טשינ זיא ָאד --
 !עיצַאסנעס ַא !סעסקוס ַא ןעמ זיא ,טפייפ

 "עמ, יד וצ ןרידנעמָאקער ךימ טעװ רע זַא וצ רימ טגָאז שטיוועלומש
 -נָאק םעד ןגעוו ץיטָאנ ַא ןייז ךיוא טעוו'ס ,רעטַאעט ןשידיא ןופ "סרעשזדענ
 טקיטיױנ ןעמ זַא רימ ןרעכיזרַאפ םירבח ס'לדנעמ .עסערּפ רעד ןיא טרעצ
 רעגניא ןייז ןעק סָאװ .ךיא יו ?ןטַאי; עגנוי עכלעזַא ןיא עקירעמַא ןיא ךיז
 ?21 יװ

 ,רָאלק ךיא ךַאמ --- ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןפיוא ---

 סעטַאט ןליּפש ןיוש טסעװ ,ונ ? ןטסקיצנַאװצ-ןוא-ייווצ ןפיוא ? ױזַא ---

 ,שטיוועלומש ךיז טלציוו --
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 ,טניירפ סע'שטיוועלומש עלעניב רעד ףיוא ףױרַא ןעמוק םוקילבוּפ ןופ

 .עניב רעד ףיוא טפנוקוצ ַא סיוארָאפ רימ טגָאזמ ,רימ טרילוטַארגימ

 רעטַאעט וינעווע דנַאקעס

 -ָאס; ןייז ןופ גנולעטשרָאפ-טיפענעב ַא וצ ןייא ךימ טדַאל שטיוועלומש

 ןוא ץַאז גיוודול :ןליּפש ןלעוו'ס ,רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ןיא ?יטעייס

 .ענווָאק ןיא ךָאנ טנעיילעג ךיא בָאה רעלטסניק ייווצ יד ןגעוו ,רעלדַא יליצ

 רימ .עניב רעד ףיוא ךיוא ןעז וצ ייז טייהנגעלעג יד ןבָאה ךיא לעװ טציא

 ןלעוו ייז ואוו ןינב-רעטַאעט ןשידיא ןרעלוּפָאּפ ןסיורג םעד ןקוקנָא ךיז טליוו

 ַא רימ טיג שטיוועלומש .?רעטַאעט וינעווע דנָאקעס ס'רעלסעק; ןיא : ןליּפש

 ןשידיא ןיא יירפ ןײרַא ןעמ טזָאל ןע'לדנעמ יװ ױזַא .ןטעליב ייווצ הנתמ

 .רעטסעווש ןיימ טימ ךיא םענ -- טגָאזעג רע טָאה -- רעטַאעט

 רעד זיא ,טנוװָא-ךָאװ-ןטימ ַא ןיא ןבעגעג טרעוו גנולעטשרָאפ יד שטָאכ

 "ץיז ןטצעל םעד זיב טקַאּפעגרעביא רעטַאעט וינעווע-דנָאקעס רעקיטכערּפ

 עדייבעג"רעטַאעט עשידיא עקיד'תובחר ַאזַא .ןָאקלַאב ןטייווצ םעד ףיוא ץַאלּפ

 טדער'מ .רעשימייה ַא זיא םלוע רעד .ץעגרע ןיא ןעזעג טשינ ךָאנ ךיא ֿבָאה

 ךיז ןּפַאכ טײלסדנַאל עטצוּפעגסיוא .עּפָארײא ןיא יװ טקנוּפ ןושל-עמַאמ

 "יא ַא ףיוא ןעוועג טלָאװ ךיא יוװ רָאפ טמוק רימ ; ךיז ןשוק ןעיורפ ; םורַא

 ,הנותח רעשיד

 "יא עסיורג ייווצ יו ּפָא דלַאב ךיא ץַאש רעלדַא יליצ ןוא ץַאז גיוודול

 ענעצס רעדעי ,ןגיוא יד טימ ףיוא שממ ייז טסע םלוע רעד ,רעלטסניק עשיד

 "ייפ ןוא ןטנעמסידָאלּפַא עקיכליה טימ טיײלגַאב טרעוו רעמוניגנַאזעג ןוא

 סָאד זיא ,גנולעטשרָאפ רענעי ןופ ןורכז ןיא ןבילברַאפ זיא רימ סָאװ ,יירעפ

 זיא'סא :רעלדַא יליצ טימ ןעגנוזעג טָאה ץַאז גיוודול סָאװ "לטעוד-עבילע

 ןדעי ,רעטסיימ ַא יו ,טצונעגסיוא טָאה ץַאז ."ןסיוו טלָאװעג בָאה'כ סָאװ ץלַא

 "עג ןענייז שיט ַא ףיוא .םלוע םייב רעטכעלעג ןפורוצסורַא ףיוא סנַאוינ

 ןביוהעגפיוא ץַאז טָאה ןעגניז םייב .ךעלטסעמ-רעפעפ ןוא זץלַאז ןענַאטש

 זיא'ס; : טעוד ןופ רעטרעוו יד םיא ייב ןעמוקעגסױרַא ןענייז ,לטסעמ-ץלַאז סָאד

 טכייקעג טָאה םלוע רעד ."ןסיוו טלָאװעג בָאה'כ סָאװ ץלַאק : טָאטשנָא *ץלַאז

 ןירעליּפשיוש יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא .רעטכעלעג ןופ

 .עסירטקַא עקיטרַאסיורג ַא -- רעלדַא יליצ
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 בָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא גנולעטשרָאפ רעטשרע ןיימ ייב

 עשזָאל רעד ןיא .טעקיטע רענַאקירעמַא ןיא עיצקעל ַא ןגָארקעג ךיוא ךיא
 טימ שטיוועלומש םַאדַאמ ןסעזעג ךיוא זיא ץַאלּפ ןיימ טַאהעג בָאה ךיא ואוו

 ,עּפָאריײא ןיא .טנַאקַאב ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעמעוו טימ החּפשמ ןוא ןַאמ ריא

 םייב יורפ ַא ןופ טנַאה יד טשוק ןַאמ ַא ןעוו טנַאלַאג רעייז זיא ,ןעמ טסייוו

 רעד ןיא קידנעמוקניײרַא ךיא בָאה גהנמ םייב קידנטלַאה ךיז .ךיז ןסירגַאב
 ןשוק וצ ןגיובעגוצ ךיז ,שטיוועלומש םַאדַאמ יד קידנסירגַאב ןוא עשזָאל

 ,קינַאּפ ַאזַא טימ רעניימ ןופ טנַאה ריא ןסירעגסױרַא טָאה רעבָא יז ,טנַאה ריא
 םלוע ןצנַאג םעד ןופ ןגיוא יד רַאפ ןייז ?סנַאמ, טלָאװעג יז טלָאװ ךיא יו
 ןופ טנעה יד ןשוק וצ טרעהעגפיוא ךיא בָאה ןָא טלָאמעד ןופ .רעטַאעט ןיא

 ,"סידיילא רענַאקירעמַא

 לא

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא רימ זיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב

 החפשמ-רעטַאעט יד טליהעגנייא טָאה סָאװ רעיורט ןפיט םעד ןיא ןקילײטַאב

 -יױש רעגנוי רעד ןופ טיוט ןשיגַארט םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו

 רעליּפשיושןענַארעטעװ ייווצ יד ןופ רעטכָאט יד ,טרעבליז ַאזָאר ,ןירעליּפש

 ,טרעבליז בקעי ןוא ַאזיל ---

 םינתוחמ ןעוועג טשרע ןענייז החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ רעדילגטימ ךס ַא
 -"ןָאסניקּפָאה, ןופ רעמיטנגייא םעד טימ טרעבליז ַאזָאר ןופ הנותח רעד וצ
 רעקיטפנוקוצ ןייז וצ הנתמ-הנותח ַא יװ .ןירג רַאקסָא ,ןילקורב ןיא רעטַאעט
 ַאזָארע ףיוא רעטַאעט ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןטיבעג ןירג טָאה ,ַאזָאר ,יורפ
 : ,*רעטַאעט טרעבליז

 תעב ,קרָאי-וינ ןייק ןָאטסָאב ןופ ףיש ַא טימ עזייר-"ןומינָאה; רעד ףיוא
 ַא .עפָארטסַאטַאק עמַאזיױרג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,םערוטש ןקיטכַאנײב ַא
 ,לּפענ ןטכידעג םעד ןיא סעילַאװכ יד טימ טפמעקעג טָאה סָאװ ,ףיש עטייווצ
 ןענייז הלכ"ןתח רעכלעוו ףיא ףיש רעד טימ ןסױטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה
 ךיז ןבָאה ייז ואוו עניבַאק רעד ךרוד טקנוּפ ןטינשעגניײרַא ךיז ןוא ןרָאפעג
 רעד טָאה ן'רַאקסָא : ןרָאװעג טע'גרה'רעד ךעלקילבנגױא זיא ַאזָאר .ןענופעג
 ,טעדנואוורַאפ רעווש טנעדיצקַא

 רעד טיײלגַאב ךיא בָאה ,ןדיא רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ךָאנ טימ ןעמַאזוצ
 סרעטַאעט עקידנטכױלַאב יד ייברַאפ ,ןירעליּפשיױש רענעמוקעגמוא-שיגַארט
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 יד סָאװ "םייחה תיב; םעד ףיוא ,ור רעקיבייא ריא וצ ,וינעווע דנָאקעס ףיוא

 טָאה ,"סנעײלַא לקירטַאעט שידיא, יד ,עיצַאזינַאגרָא-רעטַאעט עקיטעטליואוו

 ,םלוע-תיב "ןורבח:טנוַאמ, םעד ףיוא טלדנַאהעגנייא טַאהעג טשרע

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןייז לע ךיא זַא טכַארטעג טלָאמעד טָאה רעוו

 רָאי 15 עטצעל יד רַאפ ןוא רַאטערקעס רָאי 8 ,רָאי 25 דלַאב ןיוש ?סנעײלַא;

 יװ ּפָא טיה ךיא סָאװ טמַא ןַא -- "אשידק הרבח; רעד ןופ רעציזרָאפ רעד
 ,טייקילייה ֲא

 ןעמַאזקע רעטייווצ ןיימ

 :ןָאפעלעט םוצ ךימ ןעמ טפור *רָאטס-ידנעק; ןופ

 רַאפ בָאה'כ .ןרעיוא ןוא ליומ ןָא לעטש !לדנעמ זיא'ס ? ווָאקָאלבַאי ---

 ,*לַאיָאר, ןבעל ןטרַאװ לעוו'כ !ןיוש םוק ."בַאשזד, ַא ףיוא קוקסיוא ןַא ריד

 ןעגנוקיטעטשַאב עקסרָאיטקַא עניימ טימ (שַאט) *עקּפַאּפ, ןיימ ּפַאכ ךיא

 רימ טפיול לדנעמ ."לַאיָאר, םוצ ךיז לייא ךיא ןוא ןטָאנ ךעלטעלב רָאּפ יד טימ

 : הלודג ַא טימ ןגעקטנַא

 ? וָאקָאלבַאי ,ןרָאפ וטסעװ עדענעק ןייק ---

 ןַארַאפ ןעד ןענייז ןטרָאד ?עדַאנַאק ,הָא ? סָאד זיא ואוו ? עדענעק --

 ,ךימ טרעדנואוו -- ?ןדיא

 "רַאה ,ןדיא ערעייט !ןדיא לָאמניײא ןיוש ? ןדיא ָאד ןענייז ןטרָאד יצ --

 בושי רעשידיא רעסיורג ַא .טיורב טימ רעטַאעט ןסע סָאװ ןדיא ; ןדיא עקיצ

 רעטסעווש ןיימ לייוו ,סייוו ךיא --- ,שיטסַאיזװטנע לדנעמ טרידנעמָאקער --

 טשרע ךיז ךיא בָאה ןטרָאד ןופ ,ָאטנָארָאט ןייק ןעמונעגרעבירַא ךימ טָאה

 ,קרָאיוינ ןייק טּפַאכעגרעבירַא

 טרָאפ גנַאל יו ףיוא ? ןעמ טרָאפ ןעוו ? טרָאפ רעוו ? םיכלוהה ימו ימ ---

 ?עשזַאג ףיוא ?סעקרַאמ ףיוא .ןסיוו ךיא ליוו --- ? ןעמ

 ףױא רימ טרעלק -- רעליּפשיױש יירד טריניבמָאק ךיז ןבָאה'ס --

 .ןײטשדלָאג (לקנַאי) בקעי ןוא ןַאמגינָאה גניווריוא ,ךַאברעױא םעס -- לדנעמ

 טדערעג ןיוש בָאה ךיא ,"סעשזדיעוו, ןלָאצ ןוא םיתב-ילעב יד ןייז ןלעו ייז

 -ףוב ַא טכוז רע .טריסערעטניארַאפ זיא רע .ן'כַאברעױא טימ ריד ןגעוו

 "נָא ךיד ליוו רע .דלָאגנהעש ידייס ,יורפ ןייז רַאפ רָאינטרַאּפ ַא ,רעקימָאק

 ,עינוי רעד ןיא טציא ןענייז םיפתוש ענייז טימ רע .ןטרַאװאוצ רימָאל .ןקוק
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 טסלָאװ .טגָאזעג ךַאברעױא רימ טָאה -- ןעמוקרעהַא ייז ןלעװ טרָאד ןופ

 ? וָאקָאלבַאי ,ָאטנָארָאט ןייק ןרָאפעג
 לַאטיּפַאק ןיימ 1 הרירב ַא ןעד בָאה ךיא !? עגַארפ ַא 1 ןרָאפ לעװ ךיא יצ -- |

 ,ןיוש *טגָאט; עקירעמַא ןייק טכַארבעגטימ בָאה ךיא סָאװ רַאלָאד 18 יד ןופ

 רעטסעווש ןיימ וצ ןעמוקנָא ןפרַאד וצ ןצרַאה םוצ טינ רעייז רימ זיא'ס

 ןטימ ,אלימ ."ריעפ-רַאק; ןוא ןטערַאגיצ : יו ,תואצוה עקיטייז עניימ רַאפ

 רעטסעװש ןיימ ךימ זיא קיטשירפ טימ .הצע ןַא לייוורעד ךיז ךיא ביג ןסע

 קירוצ ךיז ךיא לייא טכַאנרַאפ ,"לַאיָארק םוצ סױרַא רָאפ ךיא רעדייא דבכמ

 ,רעּפַאס ס'רעטסעװש ןיימ ןקיטעּפשרַאפ וצ טשינ ידכ גרובסמַאיליוװ ןייק

 טנעס ןעצ : תואצוה ףיוא גָאט ַא רעדָאװק ַא שטָאכ ןבָאה טרָאפ רעבָא זומ'כ

 ףיוא ןקעלק ןיוש ןעק סָאד :טנעס ןעצ ןסָאריּפַאּפ לקעּפ ַא { "ריעפ-רַאק;

 ןעלדנעמ טימ ןסע ןייג וצ טנעס 15 ַא רעביא ךָאנ רימ טביילב .געט ייווצ

 ,עירעטעפַאק רעד ןיא רעטוּפ ןוא טיורב טימ ּפוז רעלעט ַא

 ןיוש ךיז ךיא יירד ,טנעס 15 עצנַאג יד סיוא טלעפ רימ סָאװ גָאט םעד

 ןגונַאב ךיא ןוא קירעגנוה טשינ סעּפע ןיב ךיא זַא ץורית ןטלַא ןטימ סױרַא

 ןיא טשינ ןעמ טעװעלַאשז טיורב ןייק .לקינ ַא רַאפ עװַאק לּפעט ַא טימ ךיז

 ...ךעלשיט יד ףיוא טגיילעגנָא טגיל'ס ;עירעטעפַאק רעד

 "עג טימ ןַאמ ןקיצײלּפ טיירב ,ןכיוה ַא רַאפ רָאפ ךימ טלעטש לדנעמ

 םעד טול ךעלמער עדנור ,עצרַאװש טימ ןלירב טגָארט רע ; רָאה עטלזיירק

 "ייווצ רעד .ךַאברעױא םעס רעטסימ זיא סָאד --- ןָאסַאפ רענַאקירעמַא םעיינ

 -- ןַאמ רעקיד'מינּפ-לקנוט ַא ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ךיוא זיא ףתוש רעט

 -ץרַאװש רענייש ַא רָאג זיא ףתוש רעטירד רעד .ןַאמגינָאה גניווריוא זיא סָאד

 -ַאב ,עצרַאװש ּפָאק ןטכידעג ַא טימ ,סקואוו ןלעטימ ןופ ןַאמ רעקידווע'נח

 ןיא ןעזסיוא ןטימ ךימ טנָאמרעד ןוא ןלירב טגָארט רע :רָאה עטרעבליז

 ןײטשדלָאג (לקנַאי בקעי זיא סָאד -- ןע'ניקסוג

 יז ,"לַאיָאר, ייברַאפ רַאוטָארט ןפיוא קירוצ-ןוא-ןיה ןריצַאּפש רימ

 טענ ,ןַאמרעגנוי רענייש ַא וצ טמוקיס ,לגָאנ ןרעטניה ןופ סיוא ךימ ןגערפ

 רע ;:רעלטרעג םעס זיא סָאד :רָאפ םיא טלעטש ךַאברעױא ןוא ןָאטעגנָא

 ,רעבָאהביל רעשיטַאמַארד רענייפ ַא .זנוא ייב טרישזַאגנַא ןיוש זיא

 "רעקניל, רעד ףיוא לשיט ַא ייב ,*לַאיָאר; ןיא ןיירַא ךימ טריפ ךַאברעיוא

 -ץרוק ,עדנָאלב ַא ,דלָאגנהעש ידייס יורפ ןייז טימ ךימ רע טנעקַאב ,טייז

 :קידלקיש עלעסיבַא ןגיוא יד ,םינּפ ןשיטַאּפמיס א טימ עלעמַאד ענעריושעג
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 רָאפ טלעטש ידייס ...ןסייה סע ףרַאד ,רָאנ ןענעייל םוצ ןלירב טגָארט יז

 םיִנּפ סָאד ,רילָאק ןכעלטיור ןופ רָאה טימ עמַאד עכיוה ַא : ןַאמגינָאה ַארַאלק

 עמַאד עטייווצ יד .עּפורט רעד ןופ ענָאדַאמירּפ יד זיא יז ; טקנימשעג קרַאטש

 טרָאפ יז ;ןירעליּפשיוש ןייק טשינ זיא יז ,ןײטשדלָאג ידייס זיא לשיט םייב

 ןירעליּפשוש עקיטציא יד) טָאלרַאש לרעטכעט ריא טימ ןוא ןַאמ ריא טימ

 ,ָאטנָארָאט ןייק (ןײטשדלָאג טָאלרַאש

 ןיא סױרַא ךימ טפור ךַאברעיױא .דימת יו ךיז טלמוט *לַאיָאר, ןיא

 זַא יײטשרַאפ ךיא .רַאוטָארט ןפיוא רעדיוו ןיוש ןריצַאּפש רימ ןוא ןסיורד

 : ןושל טגירק ךַאברעיוא ,וצ טמוק לדנעמ .תילכת רימ טימ ןדער ליוו רע

 ךָאנ ךיא ןיב רעטסימ םעד וצ) וװָאקָאלבַאי רעטסימ ,טײטשרַאפ ריא --

 ,ידייס ןיימ רַאפ רענטרַאּפ ַא ,רעקימָאק-ףוב ַא ןפרַאד רימ ,(טניואוועגוצ טשינ

 סָאװ סָאד ,ןייש ,גנוי ;ןלעפעג קרַאטש ןעמעלַא זנוא ריא טייז ןעזסיוא ןטימ

 -סיוא סָאד יװ ,ןעזסיוא סָאד ... טייטשרַאפ ריא .עניב רעד ףיוא ףרַאד ןעמ

 .ייןעזעג טשינ ךייא ןבָאה רימ .רעטַאעט ןליּפש ךיוא ךָאד ףרַאד'מ ,ןעז

 סָאד יװ ,ןליּפש סָאד ,..טיײטשרַאפ ריא ,..טייטשרַאפ ריא .טרעהעג טשינ

 ...טייטשרַאפ ריא ..,ידייס ןיימ ,ןצנַאט ,ןעגניז סָאד ...רעבָא ...,ןליּפש

 רעייז ןטלָאװ רימ ...ןטעוד ןצנַאט ןוא ןעגניז ףרַאד'מ ...רעקימָאק-ףוב ַא

 ...ןרעה ךייא טלָאװעג

 ּפַאכ -- !לודג דובכב ?ךַאברעױא רעטסימ ,ריא טניימ ,ןרעהרַאפ --

 ןעמַאזקע ןבעגוצּפָא ךייא רַאפ טיירג ןיב ךיא .טנעה עדייב טימ ןָא ךיז ךיא

 ,ןיוש וליפַא

 סעּפע טעוװ ריא -- עציילּפ רעד טימ ךַאברעיוא טיירד ? ןעמַאזקע --

 ,ןבָאה האנה ןלעװ רימ ןוא ןעגניז

 בָאה ןטָאנ ; ןליּפש ,ןרימַאלקעד ,ןעגניז וצ ךייא רַאפ טיירג ןיב ךיא --

 ןױש זיא עקירעמַא ןיא ןעמַאזקע ןבעגוצּפָא .עקעט ןיימ ןיא ךיז טימ ךיא

 ,סעיינ ןייק טשינ רימ ייב

 רעד ןופ סױרַא םיא םענ ךיא סָאװ היחמ רָאג ךיז זיא ךַאברעיױא

 םוצ ןטייווצ ַא ןלעטש וצ רָאיטקַא ןַא רַאפ טכייל טשינ זיא'ס .טייהנגעלרַאפ

 ,רעהרַאפ

 ךיא ריטנולָאװ -- ?ןגיײלּפָא סָאװ וצ ,ןיוש עקַאט ןכַאמ סע ןעק'מ --

 ,רימ טימ טלַאה ריא ואוו ןסיוו ריא טעוו --

 םעד ןגירק וצ סנַאש םעד טנעה עניימ ןופ ןזָאלוצסױרַא ארומ בָאה'כ
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 ,רָאיטקַא רעטייווצ ַא ןקוררעטנוא ךָאנ ךיז ןעק טייצ רעד ךרוד לייוו ,?בַאשזד;

 "קע ןיא ,עדַאנַאק ןיא ןייז לָאז .טייהנגעלעג יד ןזָאלכרוד טשינ רָאט ךיא

 -רעטַאעט ַא ןיא עפורט רעלענָאיסעפָארּפ ַא טימ רעטַאעט ןליּפש יבַא ,טלעוו

 ,ןינב

 רעוו ? ןעמַאזקע םעד ןבעגּפָא ךיא לָאז ואוו : םעלבָארּפ ַא ךיז טפַאש סע

 ?ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןעגניז ןיימ ןרינַאּפמָאקַא טעוו

 .ןעמַאזקע ןיימ ןרישזנַארַא וצ *לַאיָאר, ןיא קירוצ טייג ךַאברעיױא

 ךיד ןליוו ייז -- עצײלּפ ןיא לדנעמ רימ טּפַאלק --- *!ץעידָאלָאמ;,

 ןבעג ייז טסעװ .רעביפ-ןּפמָאל ןייק ןבָאה טשינ טספרַאד ! ייז ןלָאז ? ןרעהרַאפ

 טלָאװ יאוולה .ענעשעק ןיא ריד ייב יוװ ןיוש זיא *בַאשזד; רעד .ּפָאק ןרעביא

 ! טײרלֶא טסיב .ןעמַאזקע זיא -- ןעמַאזקע .?קנָאּפס; ןייד טַאהעג ךיא

 ,ךעלרָאּפ יירד יד *לַאיָאר, ןופ סױרַא ןעמוק סע

 ךיז ט'להק -- ?לָאה-רעטסבעוװע ןיא רעמיצ ַא טלעטשַאב בָאה'כ --

 .ךָאנ ייז ןעייג ךיא ןוא לדנעמ ,רעלטרעג ;סיוארָאפ ןעייג ייז .ןַאמגינָאה

 ענעפרָאװעצ טימ ,לַאז ַא ןיא ןײרַא זנוא ןעמ טריפ *לָאה-רעטסבעוו; ןיא

 לקניוו ַא ןיא ,גנולמַאזרַאפ רענעזעוועג ַא ןופ םינימה-לכמ סטכעביילברעביא

 :ןגערפ וצ טשינ ךיא גַאװ טסינַאיּפ ַא ןגעוו ,?ָאנַאיּפ-רעיעלּפ, ַא טייטש

 ,םיתב-ילעב עקיטפנוקוצ עניימ ןריזינָאגַאטנַא טשינ הלילח לָאז'כ

 יד ףיוא עשזמירד ַא טיג יז ,ןײטשדלָאג ידייס וצ טמוק ָאנַאיּפ רעד וצ

 -מָאקַא ןיימ ןייז סָאד טעװ יז .ןגיוא יד רַאפ רימ טרעוו רעטסניפ  ןשייװַאלק

 .טמענ ,ןעקנַאדעג עניימ טנעיילעג טלָאװ ידייס יוו ! ךָארב ַא ,יוא ? ןיטסינַאּפ

 | :ןרעפטנערַאפ דלַאב ךיז יז

 ןיא .ןעועג טשינ לָאמנייק ןוא -- טשינ ךיא ןיב ןיטסינַאיּפ ןייק --- ||

 -קעס ַא ,עשרעטלַאהכוב ַא ןיב ךיא .טליּפשעג רעסעב ךיא בָאה טנגוי רעד

 ...ךיז טָאה ןַאמגינָאה רעטסימ רעבָא ,עשרַאטער

 ,רעביא ןַאמגינָאה יז טגָאלש --- ? ןטסינַאיּפ ןגירק טציא ךיא לָאז ואוו --

 ךָאד ןליוו רימ ? טרעצנָאקדָאנַאיּפ ַא ןרעה ןעמוקעגרעהַא ןעד ןענייז רימ ---

 ןענעק טעוװ ידייס ,טײרלָא'צ ?ןעגניז ןעק רע יצ ןַאמנגנוי םעד ןרעהרַאפ

 ןעגנערברַאפ גנַאל-וצ ,ןלַאפוצניײרַא ףיוא ןָאט ַא ןַאמנגנוי םעד ןבעג וצ הרות יד

 ךלַאב ףרַאד'מ --- .ןַאמגינָאה ךיז טלייא -- טשינ רימ ןענעק רעמיצ ןיא ָאד

 ןוא ַארַאלק ידייס ןוא ךַאברעיױא .גניטימ ַא רַאפ *לָאה; םעד (ןקינייר) *ןענילקפ

 ,רעמיצ ןופ ךעלעקניוו יד ןיא ךיז ןקוררַאפ ןע'לדנעמ טימ ןײטשדלָאג ,רעלטרעג
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 יעװעדנַאמָאק ַא ןַאמגינָאה טיג --- !ןָא טביוה ,ונ --

 -פַארגָאטָאּפ םייב; גָאלָאנָאמ ַא ס'רעלעקנוט םעד טשרעוצ ןעייל ךיא

 םעד רימ רַאפ ןליּפשפיוא לָאז יז ץ'ידייס טעב'כ .טשינ טכַאלימ --- "קישטש

 טגָאלש ידייס ,?סָאמ יד טּפַאכעגרעבירַא; טעלּפוק ַא םעניימ ּוצ ריפניירַא

 .טנעמינַאּפמָאקַא ןַא ןָא ןעגניז וצ ןָא ךיא ביוה ,סָאד טשינ רעבָא זיא'ס ,ןָא

 דרָאקַא ןטצעל םעד טימ .ךיא טכַארט -- ןעמוקרעביא ןיוש סע רימָאל --

 "רעד ןעלקניוו יד ןופ ,סױרַא ידייס רימ טפלעה לַאניפ ןופ עדנע רעד ייב

 ,זוָאלּפַא רערעטיש ַא רימ וצ טכיירג

 !ןיוש טמוק --- לוק ןקירעזייה ס'נײטשדלָאג ךיא רעה -- ! ןיוש גונעג ---

 ַא ולצנעט ַא ןוא -- םיכסמ טשינ ןַאמגינָאה זיא --- ?טסייה סָאװ --

 ייי!ןצנַאט ןענעק ףרַאד רעקימָאק-ףוב

 "עג .רעמיצ םעד "םוקילבוּפ , ןיימ טזָאלרַאפ ערעדנַא יד ךָאנ ענייא

 רימ .ךיא ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב ידייס ,ןַאמגינָאה ,ךַאברעיױא : ןענייז ןבילב

 ךיא ...ךיוא דלָאגנהעש ידייס .קעװַא ןענייז עלַא ,ןלַאפעגנייא ץרַאה סָאד זיא

 "גואוו רעד זיא סָאװ ,ונ .. .עשרָאינטרַאּפ ַא ...ריא טימ ןליּפש ךָאד ףרַאד

 רעטציא ךיא לעװ םינּפ ןייש ַא .קעװַא יז זיא ןלעפעג טשינ ריא ןיב ךיא ? רעד

 ךימ ןעגנַאגעג ןעמ זיא סָאד זַא רעכיז ןעמ טסייוו *לַאיָאר, ןיא ...ןבָאה

 סעיינ יד ןגָארטעצ טשרע ךיז טעװ רעטציא .סעּפע ןעק ךיא יצ ןרעהרַאפ

 ,תורּפכ ףיוא גיוט ךיא זַא

 לדנעמ --- ףיוא טשינ ןַאמגינָאה טיג -- !ץנַאט ַא סעּפע טיג ,ונַא ---

 ,טצנַאט ריא זַא טריטנַארַאג טָאה

 יד טימ ןעגירד וצ ןָא ביוה ןוא תוחוכ עניימ עלַא ןעמַאזװצ םענ ךיא

 "ירּפע ךַאמ ךיא ."עקצַאזָאק, רעשיסור ַא ןופ עידָאלעמ יד קידנעמורבוצ ,סיפ

 טרעוו ידייס .דָאהַארַאק ַא ןיא רענַאידניא רעדליװ ַא יו ךיז יירד ,*סעקדַאיס

 *עקסנירַאמָאקע יד ןּפַאלקוצ טימ ןפלעהסיורַא רימ טריבורּפ ןוא טריריפסניא

 ָאנַאיּפ רעד ףיוא

 זיא לפיוו --- לוק ס'כַאברעיױא רימ וצ טכיירגרעד -- !ןיוש גונעג ---

 !קיגעבלוב ? רעיש רעד

 לָאז ךיא זַא ,ךימ טניימ ךַאברעױא זַא קפס ןייק טשינ רימ ייב זיא'ס

 ?טצנַאטעג זיא סָאד ? רעכיז ןפיוא ךיא םענ ןעמעוו .ןכַאמ שירַאנ טשינ רעמ ךיז

 גנושַאררעביא ןיימ וצ .ן'כַאברעױא ןָא-קוק ןוא ןצנַאט סָאד רעביא סייר ךיא

 ףע'נַאמגינָאה ףיוא טכַארבעגפיוא רָאג רע זיא
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 ַא !גונעג !וד קינעבלוב ,וד ? טולב סָאד רָאיטקַא ןַא וטסּפַאצ סָאװ --

 ? ךיוא רעצנעט-טעלַאב ַא ָאטנָארָאט ןיא ןרעוו טסליװ ! ץנעט ףיוא ןיבמ רעיינ

 : רע טגָאז רימ וצ

 (טוג רעייז) !"דוג ירעווא .,וָאקָאלבַאי ,ןייפ רעייז ,ןייפ ---

 -מָאקַא ןרַאפ ן'ידייס רעייז קנַאד ךיא .ךיא טכַארט ,דרע רעד ןיא טוג
 רַאפ ןרעפטנערַאפ ךיז ךיא ריבורּפ ןטָאנ עניימ קידנעמענפיונוצ .ךימ ןרינַאּפ
 : ןע'נַאמגינָאה רַאפ ,ן'כַאברעיױא

 -סױרַא ןעק'ס ...ָאנַאיּפ רעד טימ עבָארּפ ןָא .זעוורענ ןעוועג ןיב'כ --

 ...עניב רעד ףיוא רעסעב ןעמוק

 ךימ טמענ ךַאברעױא .(רעטסימ ַא ןָא) ווָאקָאלבַאי ,רעטנורַא טמוק --
 ,ןעקנירט סעּפע רימ ןלעװ ,טמוק -- .גנַאגסױרַא םוצ ךימ טריפ ןוא םורַא

 !טמוק ,סייה זיא ָאד ,טציוושרַאפ טייז ריא

 ןבעל ,?לַאיָאר, ןיא קירוצ ןעייג ןע'נַאמגינָאה טימ ידייס ןיטסינַאיּפ ןיימ
 ,ּפָא ךיז רימ ןלעטש *רָאטס-ידנעק; ַא

 ךיז -- .רָאפ ךַאברעױא רימ טגייל --- ווָאקָאלבַאי ,סעּפע טקנירט --
 -יטש יד ןטיהּפָא טפרַאד ריא .עילָאװַאּפ ,"וָאלס; טקנירט 1 טעשטומעגנָא טוג
 ,סעפע טלעטשַאב ,הלילח ,ךיז ןליקרַאפ וצ טשינ ,זלַאה םעד ,עמ

 ,לָאמ סָאד .קָאס-ןשרַאק טימ רעצלעז זָאלג ַא ךיז רַאפ לעטשַאב ךיא

 ,טנידרַאפ רשכ סע ךיא בָאה ,ךיא ליפ

 ןרישזַאגנַא ךייא ליוו ךיא ,(רעטסימ רעדיוװ ןיוש) ווָאקָאלבַאי רעטסימ --
 ןָאט סע ןעק ךיא ,טײטשרַאפ ריא --- .קוסּפ םוצ ךַאברעיױא ךעלדנע טמוק --
 "רַאפ ריא ."שזדעליווירּפ, ַא ןבעג ךייא טעװ עינוי יד ביוא ,גנידַאב ַא טימ
 ךייא לָאזמ עינוי רעד ןיא ךייא רַאפ ןפמעק ןפרַאד ןלעװ רימ ... טייטש
 טשינ ןענייז ןיילַא רימ ...טייטשרַאפ ריא .זנוא טימ ןליּפש וצ ןביולרעד
 ןיוש זיא רעטַאעט עשידיא סָאד .ןרָאיטקַא ןענייז רימ ,"סרעשזדענעמ, ןייק
 ףרַאד'מ .סָאד טשינ ךיוא ןיוש זיא ץניװָארּפ יד .ןעוועג זיא סָאװ סָאד טשינ
 -ָאק ןייק טשינ -- טפעשעג-תופתוש ַא טכַאמעג רימ ןבָאה ,ןבעל ַא ןכַאמ
 עקיזיר עסיורג ַא זיא'ס .ןרָאיטקַא עקירעביא יד עשזַאג ןלָאצ רימ .וויטַארעּפָא
 רעד ןיא ."סעשזדיעוו ןכָאװ 36 .ןטייצ עקיטנייה "?סעשזדיעווא ןריטנַארַאג וצ
 ןענעק רימ ,..טשינ רימ ןענעק ןלָאצ ליפוצ ...טשינ ריא טגנַאלַאב עינוי
 | ,ךָאװ ַא רַאלָאד 45 ...סייוו'כ ...ןבעג ךייא

 שיווטיל ףיוא .ןרעיוא עניימ טשינ ךיא ביולג -- ? ךָאװ ַא רַאלָאד 45 --
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 ךיז טכַאד ױזַא -- ?ךָאװ עדעי !ןָאילימ ַא סע ךָאד זיא ענוװָאק ןיא טלעג

 עקרַאמ ַא טימ :ךעל'שדוח עשזַאג ןעמ טלָאצ עּפָאריײא ןיא .טגָאזעג רע טָאה

 ,ןלייט וצ ךיז סָאװ טימ ָאד זיא סע ביוא --- ןכָאװ ייווצ עלַא ךיז ןעמ טלייט

 ןופ ?קילג ַאזַא ןע'מולח טנעקעג סע ךיז טָאה ןעמעוו ? ךָאװ ַא רַאלָאד 5

 ןרַאלָאד ףיוא עקירעמַא ןיא תואצוה יד זַא ,ןסיוו טלָאזעג ךיא בָאה ןענַאװ

 ךָאוװ ַא רַאלָאד 45 טימ זַא ? ן'טיל רענווָאק ףיוא יו עבלעז סָאד טשינ ןענייז

 ןגרָאזרַאפ ,ןרענרעד וצ ךיז ,הריד ַא טימ ןטלַאהוצסוא ךיז רעווש רעייז זיא

 עניב רעד ףיוא ייס ןטייקיטיונ ערעדנַא טימ ןוא שעוו ,רעדיילק טימ ךיז

 ןעזסיוא ךָאד ןעמ ףרַאד ,ןשטנעמ ןשיווצ ךָאד טמוק'מ ?ןבעל ןיא ייס ןוא

 ,שטנעמ ַא יו

 ? ָאקָאלבֲאי רעטסימ ,ריא טגָאז עשז-סָאװ ---

 טנעה יד ךיז ןביג רימ .קנַאד םענייש ַא טימ ! םיכסמ ? גָאז ךיא סָאװ --

 ,עדַאנַאק רַאפ -- ַאמשזַאגנַא רענַאקירעמַא ןטשרע ןיימ וצ-ןּפַאלק ןוא

 טזמ ,(םויח דע שרעדנַא טשינ ךימ טפור ךַאברעיױא) םייח ,טציא --

 ןעד בָאה'כ .עבָארּפ רעד טימ טייקשירַאנ רעד רַאּפ ,..,ןייז לחומ זנוא ריא

 ריא ..,ףתוש ןיימ ,ןַאמגינָאה רעד ? טײרלָא טנייז ריא זַא טסואוועג טשינ

 ךיז טרַאּפש רע זַא .ןשקע ןַא .טרַאּפשעגנײא ךיז טָאה רע ..,טיײטשרַאפ

 טשינ סע טָאה ידייס ןיימ ? ןָאזעס ןרַאפ ךָאנ םיא טימ ןגירקעצ ךיז ,ונ ....ןייא

 ריא :ןגָאז ןיוש ךייא ךיא ןעק רעטציא ,קעװַא דלַאב יז זיא ,ןעזוצ טנעקעג

 ,טכַאמעגּפָא ךָאד ןבָאה רימ ?"סעשזדיעווק רעמ ןעגנַאלרַאפ טשינ ךָאד טעוװ

 הרבח יד ,"לָאיַאר, ןיא טמוק ,ןלעפעג קרַאטש רעייז ן'ידייס ןיימ טנייז ריא

 !לזמ טימ ןייז לָאז ,ונ ,ןטרַאוװ

 -לזמ ַא רימ טמוק'ס זַא ןליפ יז .ןגעקטנַא רימ ןפיול רעלטרעג ןוא לדנעמ

 ןוא רעטסעווש ןייז וצ ןביירש ןיוש טעװ רע .החמש-אלמ זיא לדנעמ ,בוט

 זיא רעגָאװש ןייז ,ןייז-ברקמ ךימ ןלָאז ייז זַא ָאטנָארָאט ןייק רעגָאװש ןייז וצ

 רעד ןופ רעקיטירק-רעטַאעט ןוא רעמיטנגייא רעד ,םיובנעשריק ריאמ-שריה

 ,*לַאנרושז רעשידיא; רעד ,גנוטייצ רעכעלגעט רעטנָארָאט

 ,ןַאמגינָאה וליפַא ,ןײטשדלָאג ךיוא ,רימ רַאפ ךיז ןרעפטנערַאפ ןעמַאד יד

 רָאסישזער רעלעיציפָא רעד ךיא ןיב -- רע טגָאז -- ןעמעלַא ךָאנ --

 טשינ ךָאד זיא'ס ,טייוו ױזַא טרָאפימ .טשינ ךייא ךָאד ןעקימ .עּפורט רעד ןופ
 -ףוב ַא .עינוי רעד ןופ *רעטקע; רעדנַא ןַא ןגירק דלַאב ןעק'מ ואוו קרָאי-וינ
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 ,טלדנַאהעגנייא ןבָאה רימ סָאװ רימ ןסייוו רעטציא ..קיטכיוו זיא רעקימָאק

 ןצ רע טיג --- טיײרלָא ןייז טעוװ ריא

 בָאה ךיא סָאװ גָאלָאנָאמ םעד רַאפ ךימ טרילוטַארג ןײטשדלָאג לקנַאי
 קרַאטש זיא רע זַא ןיימ'כ ,קירעזייה ױזַא זיא רע סָאװ טרעדנואוו ךימ .טנעיילעג
 ַא םיא ייב זיא סָאד זַא ןענופעגסיוא טשרע ךיא בָאה רעטעּפש ,טליקרַאפ

 ַא ךָאנ ןעוועג זיא עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא) טײקנַארק-זלַאה עשינָארכ

 רעקירעזייח רעד, ןפורעג עקַאט םיא ןעמ טָאה ,רעקירעזייה ַא ךיוא ,ןײטשדלָאג
 װַאטסוג --- טסיטעלּפוק ןוא רעליּפשיוש רעד ןעוועג זיא סָאד ,"ןײטשדלָאג
 ,(ןײטשדלָאג

 ןוא ןייז טוג ױזַא לָאזמ טעב ןוא *רָאטס-ידנעק, ןיא רינָאפעלעט ךיא

 ךיא זַא ,הרושב עטוג יד ןָא ריא גָאז ךיא .ןָאפעלעט םוצ רעטסעווש ןיימ ןפור
 טשינ זיא רעטסעווש ןיימ .עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא ?בַאשזד, ַא ןיוש בָאה
 -עג טשרע ךָאד ןיב'כ .ןרָאפקעװַא רעדיוו ןיוש ףרַאד ךיא סָאװ טרעטסײגַאב

 .ןעמוק

 :ןע'לדנעמ ךיא גערפ ןרָאפ םייהַא ןרַאפ

 -לוב; ןע'נַאמגינָאה ןפורעג ךַאברעיױא טָאה סָאװרַאפ ,רָאנ רימ גָאז --

 ? "קינעב

 ? םייח ,זיא "קינעבלוב; סָאװ טשינ טסייוו --

 טיירדרַאפ סָאװ רָאיטקַא ןַא זיא "קינעבלוב, ַא ,ךיא סייוו יאדוזַא ---
 טכַאמעג טסייה סָאד ,עלָאר ןייז ןופ עזַארפ ַא רעדָא ,טרָאװ ַא עניב רעד ףיוא
 ,"עבלוב; ַא

 ןע'נַאמגינָאה טלטיטַאב טָאה ךַאברעיױא סָאװרַאפ ןסיוו טסליװ ,םייח ---
 לייו --- רעטכעלעג ןופ ןטייז יד ייב לדנעמ ךיז טלַאה -- ??קינעבלוב;
 םעד ןופ "סעקינעבלוב יד ןופ גינעקא םעד רַאפ טנכעררַאפ זיא ןַאמגינָאה

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא רעטַאעט ןשידיא
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 עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט

 ַא ןיא ןוא ןאב רעד טימ רימ ןרָאפ ָאטנָארָאט ןיי

 -עג טשינ לָאמנייק ךיז ךיא בָאה עּפָארײא ןיא .ןָאגַאװ-ףָאלש

 ,סוסקול םעד ןעניגרַאפ טנעק
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 -ייס) דלָאגנהעש ַאטענַא ,ןַאמגינָאה ַארַאלק ,רעצינש ַאטעירנעה

 עגנוי ַא) ןַאמזייא עדלָאג ןוא לַאטנעזָאר ַאטענַא ,(עמַאמ ס'יד

 .(ָאטנָארָאט ןופ ןירעליּפשיוש

 ,ןײטשדלָאג בקעי ,ןַאמגינָאה גניווריוא ,ךַאברעױא םעס : ןענייז רענעמ יד

 .וָאקָאלבַאי םייח ןוא (ןזח רענעזעוועג ַא) לקסַאּפ ןועמש ,רעלטרעג םעס

 ס'ידייס) דלָאגנהעש ידערפ : ןענייז רעטלַאװרַאפ יד .ָאריּפַאש סירָאמ : רָאילפוס

 רעטנָארָאט יד ןייז ןלעװ רעקיזומ יד ,ןײטשדלָאג ידייס ןוא (רעדורב ַא

 ,ןיטסינַאיּפ יד ,רעטכָאט ןייז ןוא ,ןַאמשיײלּפ עייש ,רעלדיפ רעד :םיבשות

 .ןַאמשיילפ ינעשזד

 :טגערפעג ךַאברעױא ךימ טָאה ןרָאפסױרַא ןרַאפ

 ? (רַאלָאד) רעלוט רָאּפ ַא רשפא טפרַאד ריא ,ווָאקָאלבַאי ---

 ןעמענ וצ ןרָאװעג ןסערעד ןיוש רימ זיאיס ...!טפרַאדַאב ךיא בָאה יוא

 ןבָאה קיטיונ רעייז טפרַאדַאב סע טָאה יז .רעטסעווש ןיימ ייב סרעדָאװק יד

 ןַא םיתב"ילעב יד ייב ןטעב וצ טמעשעג ךיז בָאה ךיא .החּפשמ ריא רַאפ

 טשינ ךיא בָאה ,*סושרָאפ, ןעמענ וצ ללכ רענעמונעגנָא ןַא זיא'ס זַא ,סנַאװַא

 ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ."ןזייא טכערב טיונ? : רעבָא ןעמ טגָאז יו .טסואוועג

 :ן'כַאברעױא וצ טגָאזעג בָאה'כ ןוא שזַארוק טימ

 טלָאװ .. .ןבױהנָא לעוו'כ זיב רעלוט רָאּפ ַא ןעייל רימ טנעק ריא ןעוו ---

 .ןעוועג רַאבקנַאד רעייז ךייא ךיא

 ןייז וצ ןעמענ וצ ךיז טיירג ךַאברעױא זיא ?עגַארפ ַא רַאפ סָאװ --

 -ָאט ןיא ? גונעג לייוורעד ןייז טעװ רעקיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ַא -- .ענָאמטרָאּפ

 רעטשרע רעד זיב ןפרַאדַאב סע טעװ ריא : ךָאנ ןבעג ךייא ךיא לעװ ָאטנָאר
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 רַאפ .ןיוש טליּפש ןעמ ןעוו ןכָאװ יד רַאפ רָאנ ןעמ טלָאצ ןלָאצ .?עדיעּפ;

 -ָאד רעדַאנַאק יד .טשינ ןעמ טלָאצ -- זיולב טריטעּפער ןעמ סָאװ ןכָאװ יד

 רענַאקירעמַא יד ןופ רעקיליב ןענייז --- ךַאברעיױא רימ טרעלקרעד -- ןרַאל

 -ףניפ ַא ,וָאקָאלבַאי ,ךייא טַאנ .רעקינייװ לָאמַא -- טנעצָארּפ ןעצ ַא טימ

 - רַאלָאד ףניפ וצ *עדיעּפ, רעייא ןופ ןעמענּפָארַא סע ןלעוו רימ ,רעקיצנַאװצ-ןוא

 ַא טימ ךעלרענעצ עקידעקַאנק ייווצ רימ טגנַאלרעד רע ? *יעקדָא? .ךָאװ ַא

 | ,ןגיוא יד שזַא ןפע ךיא -- לרעפניפ

 צ
 ,רעלטרעג םעס זיא עזייר רעד ףיוא ןדניירפַאב וצ ךימ רעטשרע רעד

 זיא ינע יורפ ןייז .רעטביײװַאב ַא ןיוש זיא רע .,27 רָאי ַא ןופ ןַאמ רענייש ַא

 רַאלָאד 50 יד ןופ לייוו ,ירוזימ ,וָאשזד .טס ןייק ןרעטלע עריא וצ ןרָאפעג

 ,ָאטנָארָאט ןיא ןליּפש ןייז רַאפ ןגירק ףרַאד רע סָאװ ,"סעשזדיעוו;, ךָאװ ַא

 -יורג ַא זיא רע ,ךיוא יורפ ןייז ןטלַאהוצסיוא דנַאטשמיא ןייז טשינ רע טעוװ

 סנַאװַא סלַא ןעמונעגּפָא ןיוש רע טָאה רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא .ןצבק רעס

 טליּפש ןעמ ןעוו םישדח-רעמוז יד ןּפוטשכרוד ןענעק וצ עשזַאג ןייז ףיוא

 ,ןגירק טשינ רעקיצפופ ןצנַאג ןייק ןיוש רע טעװ .טשינ

 "עט ןשידיא םייב םערַאװ ןוא טלַאק טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה רעלטרעג

 -ירעמַא יד רעביא םורַא טרעדנַאװ רע יו ןרָאי לסיב שּפיח ַא ןיוש .רעטַא

 ןטצעל .רעליּפשױש-ןָאינויטשינ ןופ סעּפורט טימ טעטשיץניװָארּפ רענַאק

 סירָאמ םעס רָאיטקַא םעד טימ טליּפשעג רע טָאה ,רימ רע טלייצרעד ,רָאי

 ןיא .קרַאטש רעייז ןדייב ייז טביול רֶע .רעש רתסא טימ ןוא (זדנַאג השמ)

 טימ ,רָאיטקַא רעטוג ַא יו טנכעררַאפ רעלטרעג זיא עיסעּפָארּפ-רעטַאעט רעד

 ,"יָאב 'ךוג/ ַא רַאפ ךיוא םיא טלַאה'מ .עניב רעד רַאפ ןטפַאשנגייא עלַא

 רעד ןיא ןרעװו וצ ןעמונעגנירַא ףיױא הלעמ ערעסערג ַא ךָאנ זיא סָאװ

 -ברוד ןעגנולעג טשינ ץלַא ךָאנ רעבָא םיא זיא'ס .טנַאלַאט יװ ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 -ַארּפ רעד ףיוא ןרעגלַאװמורַא ךיז רע זומ ;*טנַאװ עשיזעניכ, יד ןכערבוצ

 ןרָאפ וצ עיגעליווירּפ ַא ןגָארקעג שטָאכ טָאה רע סָאװ ךיז טסיירט רע .ץניוו

 ,גנוכיירגרעד ַא ךיוא ןיוש זיא ןײלַא סָאד .עּפורט-ןָאינוי ַא ןיא ןליּפש

 רעסיוא ןבעל ןיא שרעדנַא סעּפע טשינ טריטסיזקע ץרעלטרעג רַאפ

 "עניב ענעברָאטשרַאפ יד ןופ רערערַאפ רעטכָאקרַאֿפ ַא זיא רע ,רעטַאעט

 רעטציא .ָאקסעלוגָאמ דנומגיז ,רעלדַא .ּפ בקעי ,רעלסעק דוד :רעלטסניק



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 562

 ביל טָאה רע ,קנַאלב ןָאעל רעליּפשיוש םעד ןופ טָאירטַאּפ רעסייה ַא רע זיא

 .עגיב רעד ףיוא תועונת ןוא ןדער-טרַא ןייז ןריּפָאקכָאנ ,ן'קנַאלב ןריטימיא וצ

 ,רוטַאנ עטייווצ ַא ץרעלטרעג ייב ןרָאװעג סָאד זיא טייצ רעד טימ

 ןייז ייב םיא ךיא ףור .םייח :ןעמָאנרָאפ ןיימ ייב ךימ טפור רעלטרעג

 ; ץמק ַא טימ ןוא ךמס ַא טימ סױרַא סע טמוק רימ ייב רָאנ .קיילארשי : ןעמָאנ

 ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ ןיימ טצריקרַאפ דלַאב טָאה דלָאגנהעש ידייס ,"קילָארס;

 םירבח עטנעָאנ עניימ .ַאזַא *לד'נח-רעטַאעט; ַא זיא'ס ,"יבַאי; ףיוא ווָאקָאלבַאי

 .גָאט ןקיטנייה ןזיב "*יבַאי; ךימ ןפור טניירפ ןוא
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 ןעז טלָאװעג רעייז טלָאװ'כ ,דָאש ַא ,ןסיורד ןיא רעטסניפ ןיוש זיא'ס

 -עמַא עקידנעמיוושייברַאפ יד ןַאב רעד ןופ רעטסנעפ ןכרוד לָאמ ןטשרע םוצ

 ןיא זַא קורדנייא םעד טימ ץלַא ךָאנ ןיב ךיא יוװ ױזַא ,עמַארָאנַאּפ רענַאקיר

 "רעד ךיז ןלעװ רימ ןעוו זַא ךיא טרַאװרעד ,רעטניוו דימת זיא עדַאנַאק

 "רעטניוו ןייק ,טלַאק טוג ןייז ןיוש טעװ ץענערג רעדַאנַאק רעד וצ ןרעטנענ

 .טשינ ךיא גָאמרַאפ לטנַאמ

 ךימ טכַאל -- רעטניוו זיב ָאטנָארָאט ןיא ןציווש גונעג ךָאנ טסעוו ---

 ט'הצע -- שילגנע ןענרעל םוצ רעסעב ךיז םענ ,םייח ,וד --- .סיוא רעלטרעג

 וצ ןעמוקסיוא טעװ ריד סָאװ ,ןלָאר-רעקימָאק-ףוב יד לייו -- רימ רע

 "כיילג ןוא רעטרעוו עשילגנע טימ טקָארבעגנָא ןענייז ,ןסעיּפ יד ןיא ןליּפש

 .ךעלטרעוו

 עיצקעל רעלטרעג רימ טיג -- (טעב-ףָאלש ַא) *רעּפילס, ַא זיא סָאד --

 -רעטנוא ןַא) *רעוָאל ַא ןוא (רעטשרעביוא ןַא) *רעּפַא? ןַא --- .סנייא רעמונ

 ,ךיא ןוא ,םייח ,וד ."סרעוָאל, יד ןיא ןפָאלש םיתב-ילעב יד 1 טסעז ,(רעטש

 ."סרעּפַא; יד ןיא ןפָאלש ןכירק ןלעוו רימ ,ןטַאדלָאס עטסָארּפ יד

 ךימ .טעב-ףָאלש עטשרעטנוא יצ עטשרעביוא :קוליח ןייק טשינ זיא רימ

 ןעװַארּפס ךיז ךיא לעװ ױזַא יו טרעבגע ךימ .ףָאלש ןייק טשינ יוו-ייס טמענ

 רעד ףיא ןדער וצ ןעמוקסיוא טעוו רימ סָאװ רעטרעװ עשילגנע יד טימ

 .ןושל רעשיווטיל ןיימ : הרצ ערעסערג ַא ךָאנ בָאה'כ .הרצ ןייא זיא סָאד ,עניב

 ןפיוא ,טקעלַאיד ןשיװטיל ַא עניב רעד ףיוא טדערעג רימ ןבָאה ענוװָאק ןיא

 עניב רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ףיוא .*עּפורט רענליווא רעד ןופ רעגייטש

 ךיז ךיא לעװ ױזַא יו .טקעלַאיד רעשילױּפ-רענילָאװ רעד ןעמונעגנָא זיא



 563 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורָא / װָאקַאלבַאי ןַאמרעה

 סנַאנָאסיד ַא ןפַאש ךָאד לעוו'כ ? ךַארּפשסיױא רעשיווטיל ןיימ טימ ןסַאּפנײרַא

 םוקילבוּפ סָאד זַא ארומ בָאה'כ .ןרעיוא יד ןסייר טעװ סָאװ עניב רעד ףיוא

 ,שידיא ןיימ ןופ ייס ןוא שילגנע ןיימ ןופ ייס ןכַאל טעוו

 ןרַאפ :ןפָאלש טשינ ךימ טזָאל סָאװ ּפָאק ןפיוא םעלבָארּפ ַא ךָאנ בָאה'כ

 -טימ טשינ טסעגרַאפ ,וָאקָאלבַאי :טגָאזעגנָא ךַאברעיױא רימ טָאה ןרָאפסױרַא

 ,ץענערג רעד ייב ןזייװַאב ןפרַאד סע טעװ ריא ,ןריּפַאּפ ערעייא ןעמענוצ

 טשינ ךימ ןעמ טזָאל רעמָאט .ךימ טרעגרע --- ? ןריּפַאּפ רעדיוו ןיוש ---

 רענַאקירעמַא יד רימ ןלעװ ,ןריּפַאּפ עטשרע עניימ טימ עדַאנַאק ןייק ןיירַא

 ?*בַאשזד, ןיימ חוכמ זיא סָאװ ןוא ? קרָאי-וינ ןייק ןרָאפקירוצ ןזָאל

 :ןקאורַאב וצ ךימ טריבורּפ רעלטרעג

 טסעפינַאמ ןלעיצעפס ַא ףיוא עדַאנַאק ןייק טרָאפ עּפורט רעזנוא ---

 ףיוַאד ןעמ --- .רימ רע טרעלקרעד -- טנעמטרַאּפעד-עיצַארגימיא םעד ןופ

 רָאטקעּפסניא רעד טעב לָאמַא .ןגעוו-טעטילַאמרָאפ ןופ ןריּפַאּפ ןעמענטימ

 "רעד רע .טרָאװ ןפיוא רע טביולג לָאמ ליפ ןוא ןריציפיטנעדיא ךיז לָאז'מ

 ןוא עקירעמַא .טשינ רעו ןוא רשכ זיא'ס רעוו זָאנ רעד ףיוא ןיוש טנעק

 רעד טימ .רימ רע טרעכיזרַאפ -- רעקלַא ןַא טימ בוטש ַא יו זיא עדַאנַאק

 ,ןפָאלשטנַא ךיא רעוו גנורעכיזרַאפ

 ןַא .ךיא ײטשרַאפ ,ץענערג יד !ַאהַא .ךימ טקעװ ןָאגַאװ ןיא שינעלדור ַא

 ןוא ןזיוה יד ךיז ףיוא ףױרַא ךיא ּפעלש ,טעב-ףָאלש ןיא רענעגיוצעגסיוא

 רַאפ טנעה יד ןיא ןריּפַאּפ-רעגריב עטשרע עניימ טימ טיירג ,רעטנורַא גנירּפש

 | ."עיזיווערק רעד

 ,רָאטקודנָאק רעד סיוא טגניז --- !ָאטנָארָאט --

 יד ןוא ,ונ -- טרעדנואוורַאפ ןגיוא יד ךיא ץָאלג -- !?ָאטנָארָאט --

 -ברוד רימ ןענייז ץענערג עשידַאנַאק יד זַא ,סייוו ןוא םכח ַא ייז ייג ?ץענערג

 ןענייז רעטציא ,ןפָאלשעג ךיז ןיב ךיא ןעוו קירוצ העש עכעלטע טימ ןרָאפעג

 ,ָאטנָארָאט ןיא לזמ טימ ןיוש רימ

 בושי רעשידיא רעד

 ַא זיא הינעווע עניידיּפס ןוא סעדנָאד ףיוא ,רעטַאעט-*דרַאדנעטס; רעד

 ַא זיא תיבה-לעב רעד .רעטַאעט שידיא ַא רַאפ לעיצעּפס טיובעג ןינב רעיינ

 ,רעלסקע רָאדיזיא ,ןַאמסטּפעשעג רעטנָארָאט
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 "יוש בור סָאד .ןענעגעגַאב וצ זנוא לַאזקָאװ םוצ טמוק םלוע רעשּפיה ַא

 ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא ייז לייוו ,ןיוש ייז ןענעק עּפורט רעזנוא ןופ רעליּפש

 -- טשינ רעכיז ןעקימ ןעמעוו רעקיצנייא רעד ,לָאמ ליפ ןטרָאד ןליּפש וצ

 רעגנוי ַא וצ רימ וצ טמוק סע .טרַאװ ןוא ןטייוו רעד ןופ ךיא ייטש .,ךיא ןיב

 טימ .זיא רע יו רעגניא ךָאנ סיוא רע טעז ,ןסקָאװעג ןיילק זיא רע ,ל'רוחב

 -רַאװ ַא טימ רָאפ ךיז רע טלעטש ךעלעגייא עשימלעש ענייז ןיא עלעכיימש ַא

 : טקעלַאיד רעוועש

 ףלעה ךַאי ,רעדַאנש ַא ןיב ךַאי .ץאנינח ןענעק עלַא .אנינח ןיב ךַאי --

 ןיא ךייא ןגעוו ןזעלעג בָאה'כ ?וָאקָאלבַאי טנעז ץטע .רעטַאעט ןיא סױרַא

 ?רעטכָאקעגּפָא ןַא ןיוש יצ ,"ןַאמלגניס, ַא טנעז ץטע .?לַאנרושז-ןעגרָאמ,

 ריא ....ןיימ'כ ,רָאמוה ןייז ףיוא ןלעב ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ךיז טּפַאכ רע

 { ןבַאה םוצ ךָאנ טנייז ריא --- ןייטשרַאפ וצ רימ רע טיג --- רוחב ַא ךָאנ טנייז

 .רעפטנע ןיימ טימ בילוצ םיא ךיא וט --- רוחב ַא ךָאנ ןיב ךיא --

 -רַאװק ַא ןיימ'כ 1 ווָאקָאלבַאי עינַאּפ ,ןעניואוו וצ ואוו ןיוש טָאה ריא --

 ? ריט

 ןעמוקעגנָא טשרע ךָאד ןיב'כ ,טשינ לייוורעד --

 ...?טײלסדנַאלק ןָא ןיימ'כ ,ריטרַאװק ענייפ ַא ךייא רַאפ בָאה ךַאי --

 טימ ,ענעדיא עליואוו ַא ,הנמלַא ןַא ,עטסָאבעלַאב יד ,ךיוא רעייט טשינ

 ,טמוק .קיליב ןכַאמ סע טעװ יז .רעטכעט ייווצ עצנַאג

 רָאלק רעירפ ךיא ליוו -- ?אנינח עינַאּפ ,קיליב ךייא ייב טסייה סָאװ --

 .קסע םעד ןכַאמ

 .רע טקניוו --- טשער ןבעגסױרַא ךייא יז טעוו שדוח ַא רעטרעדנוה ַא ןופ

 -ָאמעשט ערעייא ? *קנָארט; רעייא זיא ואוו .ן'אנינח ףיוא ךיז טזָאלרַאפ ---

 .ןפלעה ךייא ךיא לעװ ? סענַאד

 טימ ,אנינח עינַאּפ ,ריא טניימ סָאװ --- .ךיא ייטשרַאפ סענַאדָאמעשט ---

 .ןסיוו ךיא ליוו --- ? *סקנָארט,

 ?ןןכַאז ערעייא טימ סנטסַאק יד ,"סקנָארט; ערעייא ? טסייה סָאװ ---

 טָאה רעוו ?סקנָארט עניימ --- ךיז ךיא ךַאלעצ -- סנטסַאק עניימ ---

 ,לחומ טייז ,רימ טפלעה ? *סקנָארט, טימ עדַאנַאק ןייק שזַא ןּפעלש וצ ךיז חוכ

 -רַאפ טגיל ָאד .עניזרָאק ןיימ טימ ןוא ןַאדָאמעשט ןשיאעּפָאריײא ןיימ טימ

 ,בָארעדרַאג רעצנַאג ןיימ טקַאּפ

 "ןייה ןייפ ץנַאג ַא ןיא ןײרַא אנינח ךימ טריפ רעטַאעט ןופ טייוו טשינ
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 ַא ,דָאמָאק ַא ,טעב ַא :לרעמיצ סָאד רימ טזייו עט'תיבה-לעב יד .עלעק

 ןופ סנּפָאק-וצ עלעּפמעל ַא ,ּפמָאל ַא עלעשיט ןפיוא ,לוטש ַא טימ עלעשיט

 -לעב יד וצ טגָאז ,טכַאנײב ןלָאר יד ןענרעל ןוא ןענעייל םוצ ףיוא טעב

 -לֵא ןַא ,ןייר ,קיטכיצ :רימ טלעפעג לרעמיצ סָאד .ןעגנעהוצפיוא עט'תיבה

 ,ליוו ךיא ןעוו ןדָאב וצ ךיז טביולרעד זיא רימ רעבָא ,רעמיצ-דָאב רעניימעג

 ןרָאפ וצ ןרָאּפשרַאפ לעוו'כ זַא טניימ סָאד .ךיוא רעטַאעט םוצ טנעָאנ זיא'ס

 ,טלעג ךיוא טסָאק סָאד ;"רַאק-טירטס, ַא טימ

 *!ךקי המע -- :רקיע םוצ רעטציא

 ,ץאנינח וצ סע זָאל :ןיוש ייטשרַאפ ךיא ,קנואוו ַא רימ וצ טיג אנינח

 : רע טריסנָאנַא דלַאב .טייז ַא ןָא עט'תיבה-לעב יד קעװַא טמענ רע

 ליוו יז ,שדוח ַא רַאלָאד 12 ןטסָאק ךייא טעוו'ס ,ווָאקָאלבַאי עינַאּפ --

 טעװ -- 12 טגָאז אנינח זַא ...רעיוא םעד ףיא טשינ רעה ךיא רעבָא ,5

 לָאז אנינח ,דלישטָאר ַא טנייז ריא זַא ,ךייא ףיוא ךָאד טעז'מ .12 ןעמענ יז

 ?גונעג קיליב .שדוח ַא רַאלָאד 12 .ןעקנערק ױזַא

 ,האיצמ ַא סָאד זיא טלעג שיווטיל ףיוא וליפַא : ןובשח ןלענש ַא ךַאמ ךיא
 ,וצ ךיילג גָאלש ךיא

 ;דוס ַא ןיירַא אנינח רימ טמיור רעמיצ ןיא רימ וצ ןכַאז עניימ קידנּפעלש
 ןעגנַאגעגנייא זיא ענעדיא יד סָאװרַאפ טסייוו ץטע ,ווָאקָאלבַאי עינַאּפ ---

 ץטע יוװ הבצמ ענייש ַאזַא ןגיוא יד רַאפ ןעזרעד טָאה יז ? רַאלָאד 12 ףיוא
 רוחב ַא ןעײרדמורַא ךיז לָאז ,יז טכַארט ...! יז טָאה רעטכעט ייווצ ...טנעז
 !רענייב יד ךיז טיה :ן'אנינח טגלָאפ !טקנעדעג ...!? רשפא .בוטש ןיא
 סָאד טנעק ץטע !טייצ ךָאנ טָאה ץטע .קידָאּפס ַא ןעיירדרַאפ טשינ ךיז טזָאל

 ,..7? סע ריא טפרַאד סָאװ ? ךייא סע גיוט סָאװע :לדיל

 טניירפ ןקירָאײגנַאל ןיימ טימ שינעגעגַאב עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סָאד

 ,רעדנעלגנע אנינח : טָאירטַאּפ-רעטַאעט ןוא
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 ,רענעקורט ַא טַאמילק רעד ,רענייש ַא זיא ָאטנָארָאט ןיא רעטעוו רעד

 -שאר-יאצומ ןעמוקרָאפ טעוװ ערעימערּפ רעזנוא .קידרעמוז ץנַאג ךָאנ זיא'ס

 ,קרָאי-ינ ןיא יװ רַאװריװ רעד ָאטשינ ,עדילָאס ַא זיא טָאטש יד ,הנשה

 ךיא ,קרָאי-וינ ןיא יו טקנוּפ בוט-לכמ ןדָאלעגנָא ןענייז ןטפעשעג יד רעבָא

 ןקיטעז טשינ ןעק ךיא ןוא ןסַאג עקיטכיצ ,עטיירב יד רעביא ריצַאּפש



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה 06

 טרעדנואוו ? טָאטשיץניװָארּפ ַא טסייה סָאד ,רימ םורַא ץלַא טימ ןגיוא עניימ

 | ! ךרכ ַא ךָאד זיא'ס .ךימ

 ,טנגעג רעשידיא רעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא טייטש רעטַאעט עשידיא סָאד

 .ןושל שידיא טימ ןוא רעגייטש-סנבעל ןשילױּפ-שידיא טימ טרירביוו םורַא

 -שיילפ עשידיא יד ףיוא ןדליש-?רשכ-רשב; יד ןלעפעג קידלַאװג זיא רימ

 ןענַארָאטסער עשידיא יד ףיוא *רשכ, טרָאװ סָאד ןוא ןטפעשעג

 טגירק טרָאד .טפעשעג-ךוב שידיא ַא ךיז טניפעג רעטַאעט ןבעל טקנוּפ

 םירפס עזעיגילער עלַא ךיוא ןוא -- ןעגנוטייצ רעקרָאי-וינ עלַא ךיוא ןעמ

 -סער ע'רשכ ייווצ ןַארַאּפ ןענייז רעטַאעט ןגעקטנַא טקנוּפ ,ןעלקיטרַא ןוא

 ; רעלסקעוו ןעמָאנ ןטימ ןדיא ַא ןופ טריפעגנָא טרעוו ייז ןופ רענייא ,ןענַארָאט

 -לָאג .ןרעטלע ס'נַאמזייא עלעדלָאג וצ טרעהעג ןַארָאטסער רעטייווצ רעד

 ןיא עלָאר עקיסַאּפ ַא ריא רַאפ ןייז טעוו'ס ןעוו זנוא טימ ןליּפש טעװ עלעד

 טסַאג רעטפָא ןַא ךיא ןיב ,טשינ ךיא ןעק שילגנע ןייק יו ױזַא ,עסעיּפ ַא

 ץרַאה ןיימ סָאװ ןלעטשַאב ךיא ןעק רעצעלּפ יד ןיא .ןענַארָאטסער עדייב ןיא

 רימ סָאװ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ ּפָא ךיז םענ ךיא .ןושל-עמַאמ ףיוא טסולג

 עפורט רעד ןופ ןרָאיטקַא יד .עּפָארײא ןיא ןרעגנוה וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 :י ,ןטרָאד ךיוא ןסע

 -- קרָאייוינ ןיא יו רעקיליב ךס ַא זיא ָאטנָארָאט ןיא ָאד ןסע סָאד --

 | .טּפָא רעייז ךַאברעױא טקרעמַאב

 ןיוש ןלָאז "סרעטקע; יד ,ךַאברעױא עינַאּפ ,ץטע טליוו עשז-סָאװ ---

 ,קידלוש טשינ אנינח םיא טביילב --- 1?עדיעּפ, רעד ןופ ןזָאלרעטנורַא

 יד ןליּפש ףרַאד רע .רוגיפ יד ּפָא טיה רע .ןסע ןטימ ךיז טיה רעלטרעג

 "יב ַא ןגירק טשינ םולשו-סח לָאז רע זַא ארומ רע טָאה ,ןלָאר-רעבָאהביל
 רעשיטַאמַארד ַא זיא רע ,טשינ רע ןעק ןעגניז .טינ םיא טלעפ רעמ ...עלעכ

 ךיז ףיוא ןעמענפױרַא ָאי געמ ךיא ...?עלעכייב ַא טימ --- רעליּפשיוש

 -ףוב ַא רַאפ וליפַא גנוי-וצ סיוא עז'כ .ןַאמגינָאה ט'נקסּפ -- טנופ עכעלטע

 | .רעקימָאק

 ,אנינח רעטנוא טעשטרוב --- 1 ןייש-וצ זיא הלכ יד ,ןורסח ַא --

 טימ ןסע ןוא ןציז טשינ ןעק רע זַא הדומ ךיז זיא ןײטשדלָאג לקנַאי ||

 טגָאלקַאב --- שיילפ עטסטעפ סָאד לעטשַאב ךיא ? זיא סָאװ ,שיט ןייא ייב רימ

 ןסיוו רע לָאז ןענַאװ ןופ ,טיטעּפַא םעד םיא טביירטרַאפ סָאד ןוא -- ךיז רע



 567 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקַאלבַאי ןַאמרעה

 ןכלעוו טימ סטעפ סָאד טיורב ףיוא ןרימש וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש זיא רימ זַא

 ...? םעד טימ ןקעלַאב ךָאנ ךיז ןוא םינּפ ןופ קנימש םעד רעטנורַא טמענימ

 טימ ןזח רעטמירַאב ַא : ןטַאקַאלּפ טלעטשעגסיורַא ןעייטש רעטַאעט םייב

 "ונילע-אבה ,םיארונ:םימי רעטַאעט םעד ןיא ןענװַאד טעװ רָאכ-לבָאד ַא

 זיא רימ רַאפ .ןטעליב טפיוקרַאפ ןוא גנַאגנײרַא םייב טציז דיא ַא ,הבוטל

 ? רוּפיכ-םוי ? הנשה-שאר ?רָאג רעטַאעט ַא ןיא :סעיינ ַא סָאד

 ןַא טימ טיירג אנינח זיא -- ךיוא ָאד רָאי טוג ַא ןטעבסיוא ןעק'מ --

 עלעטניּפ, ןופ שדוק-ןורא םעד עניב רעד ףיוא ףױרַא טלעטש'מ -- .רעפטנע

 עניב ןטימ ןיא ; הרות-רפס ע'תמא ןַָא ןורא םעד ןיא ןיירַא טלעטש'מ ; "דיא

 דומע ןַא רַאפ רעדנעטס ַא טימ ,"קוביד, ןופ המיב יד קעװַא ןעמ טלעטש

 -רָאג עדָאמ יד זיא רימ .לוש עקיטרַאפ ַא זיא'ס ןוא -- "רוחב-הבישיג ןופ

 ַא ןיא ןעמ ףרַאד ןענװַאד ןוא רעטַאעט ַא זיא רעטַאעט ַא .ןצרַאה םוצ טשינ

 ,ךיא ליפ ,שודק-םוקמ
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 ףיוא .םעװקַאב ןוא ןייש זיא רעטַאעט סָאד .עבָארּפ וצ ךיז ןעמענ רימ

 -עדרַאג יד .ןעגנוריפפיוא ענעדיײשרַאפ ןכַאמ ןעמ ןעק עניב רעמַארעג רעד

 רעטנוא רעלעק ןיא ךיוא יו ,עניב רעד ףיוא ןטייז עדייב ןופ ןענייז סעבָאר

 .עניב רעד ףיוא סעבָארעדרַאג יד ןיא ךיז ןצעזַאב םיתב-ילעב יד .עניב רעד

 טפור אנינח יװ ,?ןטַאדלָאס עטסָארּפע יד ןופ עקירעביא יד ןוא רעלטרעג

 רע .עיצקידסירוי ס'אנינח זיא ןטרָאד .רעלעק ןיא ןָאטנָא ךיז ןלעוו ,זנוא

 ןלָאז ייז זַא ןבעג-גנוטכַא ףרַאד רע .ןכַאז ערעזנוא רעביא הנוממ רעד זיא

 "ערד: רעלעיציפָא רעד .ןָאטנָא ךיז זנוא ןפלעה ךיוא ןוא טסערּפעגוצ ןייז

 סעבָארעדרַאג יד ןיא רעליּפשיוש יד טגרָאזרַאפ רע ,שטיווערוג זיא *רעס

 ,סעסירטקַא יד סױרַא טפלעה *ןירעסערד , יורפ ַא .עניב רעד ףיוא

 ,ןעיליל רָאדיזיא ןופ עטערעּפָא ןַא ,"וטסכירק ואוו ידייס, ןריטעּפער רימ

 .עלָאר-טּפױה רעד ןיא דלָאגנהעש ידייס טימ ,ןַאמגינָאה גניווריוא : ישזער

 עלָאר ןיימ .רעפָאש ַא ,רוחב רענַאקירעמַא ןַא ןופ עלָאר יד ליּפש ךיא

 "פָא-ירָאה, ץלַא טייג רימ ייב :ןביירטרעביא ןוא ךיז ןעמירַאב ןופ טײטשַאב

 .העש ַא ליימ קיצרעפ) *רעוַא ןַא סליימ יטרָאפ, ,(לענש) "קיווק, ,(טלייאעג)

 ךיא בָאה ּפָאק ַא ,(טייקלענש עכעלריטַאנרעביא ןַא ןסייהעג סע טָאה ןַאד
 רעד טימ "הרותע יד .ןטנוזעג ַא ,ערה-ןיע ןָא ,ךָאנ בָאה ךיא ןוא טָאהעג
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 טמוק עשזיסָאװ .טכַאנ רעביא טנרעלעגסיוא ךיא בָאה עלָאר רעד ןופ "ירבע;

 רימ זיא טייז ןייא ןופ .רעטיב ןוא רעטסניפ ץלַא רימ זיא'ס ?סױרַא רעבָא

 ןּפַאכסױרַא טשינ ךיז לָאז ךיא זַא ןרירטנעצנָאק ךיז זומ ךיא סָאװ רעטסניפ

 סָאװ רעטיב רימ זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ;טקעלַאיד ןשיווטיל ןיימ טימ

 עשילגנע יד ,הלילח ,ןטייברַאפ וצ .רעטרעוו עשילגנע יד עשטעילַאקעצ ךיא

 טשינ ןַאמגינָאה רָאסישזער רעד טָאה םעד ןופ -- עשידיא ףיוא רעטרעוו

 ,ןליפַא ןרעה טלָאװעג

 טעמכ זיא'ס .ןָאסבָאקיישזד ימייה טליּפשעג עלָאר יד טָאה לעניגירָא --

 ,וָאקָאלבַאי ,ריד בילוצ -- ט'הנט'עג רע טָאה -- שילגנע ףיוא ןצנַאגניא

 וד .שידיא ףיוא עשילגנע סָאד טצעזעגרעביא ןוא ןדנוטש ןסעזעג ךיא ןיב

 םענירג ַא ןופ םינּפ ַא ןבָאה ךָאד טסעװ .שילגנע ףיוא ןגָאז סעּפע ךָאד טזומ

 .?יָאב ןעקירעמַאל ןַא ןופ ּפיט ןקיטכיר םעד ןעגנערבסורַא טשינ טסעוו ,רעפָאש

 קילגמוא ןַא ןעוועג עקַאט ךָאד טלָאװ סָאד ,ןיימ'כ .טכערעג ךיוא רע זיא

 ַא רעבָא םיא ןעמ טגנַאלרעד ױזַא יו ? טייקיניילק ַא סעּפע !טָאטש ןיא

 .ךיז ךיא עשטומ .תורצ ןופ ןסיוו ױזַא לָאז'כ ? *יָאב ןעקירעמַא; ןַא ןופ ּפיט

 סעדעי ּפָא טיה ךיא רעבָא ."תורהט; סױרַא רימ ייב טמוק "סרעייטק טָאטשנָא

 טָאג טָאה'ס עפורט רעד ןופ רע .ריּפסקעש ןעוועג טלָאװ סע יוװ טרָאװ

 -ּפָא ךָאד זיא ןײטשדלָאג ןוא רעלטרעג .סױרַא רימ טפלעה רעד ,ןצרַאה ןיא

 טלעוו ַא רימ וצ טָאה יז ,ן'ידייס ןופ רעבָא טמוק ףליה עטסערג ןיימ .טדערעג

 ןעגנירּפש רימ טסייה יז ןעוו .ןײרַא ליומ ןיא ריא קוק ךיא .דלודעג טימ

 ? טשינ ךיא גנירּפש --- ּפָארַא ךַאד ןופ

 "ןענַארעטעװ יד ןופ רעטכָאט ַא .ןירענַאקירעמַא ענעריובעג ַא זיא ידייס

 ,דלָאגנחעש ףעזָאי ןופ רעטסעווש ַא ,דלָאגנהעש אבא ןוא ַאטענַא רעליּפשיוש

 רעדָא גלָאפרעד םעד רַאפ .עניב רעשידיא רעד ףיוא ןסקָאװעגסױא יז זיא

 ,עלָאר-טּפױה יד טליּפש יז ואוו עסעיּפ-רָאפסױרַא רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד

 ,רעניימ טימ ןדנוברַאפ גנע זיא עלָאר ריא .תוירחַא עסיורג ַא רָאג יז טגָארט

 טימ ןליּפש ףרַאד יז ,"ןכַאמ עילַאק ךיוא ןעק ץַאק ַא; :ןעמ טגָאז יװ ןוא

 -רעביא יז לָאז'כ זַא טלעפ לפיוו --- רימ טימ ןצנַאט ,רימ טימ ןעגניז ,רימ

 ?ןרעק

 -רַאפ טָאה יז .ןדנעטשמוא עניימ טימ טנכערעג קרַאטש ךיז טָאה ידייס

 ץלַא ואוו דנַאל יינ ַא ןיא טײקנפלָאהַאבמוא ןיימ טליפעגטימ ןוא ןענַאטש

 טליפעג טָאה יז .קידלודעג טנרעלעג ךימ טָאה יז .דמערפ רימ זיא םורַא
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 רעד שטָאכ ,רעליּפשיױש סלַא ןכַאמ-וצ-טוג ןבעל ןצנַאג ןיא רימ טייג'ס זַא

 רעד וצ סעברַא/ ןַא יו רימ וצ טסַאּפעג ךיז טָאה רעקימָאק-ףוב ןופ רנַאשז

 ,ןעשטעבַאלַאב וצ ףיוא טלעטשעג ּפָארט רעד טרעוו ןלָאר טרָאס יד ןיא .*טנַאװ

 זיא קרָאי-וינ ןיא ךימ ןרעהרַאפ םייב ,ןצנַאט ףיוא -- רקיע רעד ןוא ןעגניז

 ףרַאד'מ : תומכח ןייק ןופ טסואוועג טשינ טָאה רע .טכערעג ןעוועג ןַאמגינָאה

 ,ןלַאפרַאפ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא'ס יו ױזַא ? ץנַאט ַא ,ונ ! רעקימָאק-ףוב ַא

 בָאה'כ :רקיע רעד .ןדנעטשמוא יד טול עטסעב סָאד ןָאטעג ידייס טָאה

 לָאמ ליפ זיא רעלעוו ַאע ? ןעמ טגָאז יו ןוא .ןענרעל טזָאלעג ךיז ןוא טלָאװעג

 ."רענעק ַא יו רעסעב

 -ַאב ןבָאה עדייב רימ ןכלעוו "עלעטעוד; סָאד טרידוטשנייא ןבָאה רימ

 ןסַאּפוצנײרַא טביולרעד ןַאמגינָאה רימ טָאה *לטעלּפוקא ַא ,ןעגניז טפרַאד

 סע יו ךיוא ןיוש ךיא בָאה רעטרעוו עשילגנע יד טימ עזָארּפ יד .,סנגייא ןַא

 -עמַא רימ טזייו ידייס ?ןצנַאט ןטימ רעבָא ןעמ טוט סָאװ .ןסיבעגנייא זיא

 ,אלימ ,ט'מולח'עג טשינ ןליפַא בָאה'כ עכלעוו ןופ ןרוגיפ-*ּפעטס; רענַאקיר

 ַא רעבָא :ןּפעלשטימ ךָאנ ךיז ךיא ןעק ,עקצַאזָאק ַא ,עקלָאּפ ַא ,ץלַאװ ַא

 זיא -- ?ןָאטסלרַאשט, ַא ,"גניוו-דנע-קַאב, ַא ,?סנעדיּפַאטש ַא ,"וש-טּפָאס;

 ןוא טציווש ידייס .ןעמ זומ -- זומ ןעמ זַא רעבָא ?סיפ ס'מייח רַאפ סָאד

 לַאפ ךיא ;לָאמַא ךָאנ ןוא לָאמַא ךָאנ :טונימ עיירפ עדעי רימ רעביא טעברַא

 ןעמוקעג זיא'ס רעטנענ סָאװ :רעדנואוו רעביא רעדנואוו ןוא .סיפ יד ןופ

 !ץנַאט ךיא .סיפ יד ףיוא ןרָאװעג ךיא ןיב רעטכייל ץלַא ,ערעימערּפ רעד וצ

 רעבָא ,ןטסילַאיצעּפסיץנַאט רענַאקירעמַא יד יו זעיצַארג ױזַא טשינ ,תמא

 !ץנַאט ךיא

 ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ בָאה'כ ,ןצרַאה ןפיוא רעגנירג ןרָאװעג רימ זיא'ס

 רעד רַאפ גנוטיירגוצ רעשינכעט רעד וצ ןקוקוצ ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 -שיערמ טשינ טָאה ,עידעמָאק עטכייל ַא ,אפוג עסעיּפ יד ,אלימ .גנולעטשרָאפ

 רָאנ ,עקיבלעז סָאד טליּפשעג ןיוש טָאה'מ .טעטילַאניגירָא טימ ןעוועג םלוע

 סָאװ ."טרעיילשעג שרעדנַא רָאנ הלכ עבלעז יד; ,ןטנַאירַאװ ערעדנַא טימ

 -יוש יד ןופ גנואיצַאב עטסנרע יד :זיא טרינָאּפמיא קידלַאװג ָאי ךימ טָאה'ס

 ךיז טָאה'מ .גנוריפפיוא רעד וצ ןַאמגינָאה רָאסישזער םעד ןופ ןוא רעליּפש

 יװ ,קרעוװו שירַארעטיל טנעקרענָא ןַא ןעוועג תמאב טלָאװ'ס יװ ןבעגעגּפָא

 ,"ריּפסקעש ןעוועג עקַאט טלָאוװ'ס יו, :ןושל-רעטַאעט ףיוא טגָאזמ

 ןעיוב ןופ ןדָאטעמ רענַאקירעמַא יד טריגירטניארַאפ קרַאטש ןבָאה ךימ
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 רעטַאעט סָאד זַא .גנוטַאטשסיױא יד ןוא גנוטכירנייא-טכיל יד ,סעיצַארָאקעד

 סָאד ,גנוטכירנייא-עניב רענַאקירעמַא עטסנרעדָאמ יד טגָאמרַאפ טשינ טָאה

 טנַאסערעטניא רעייז ןעוועג זיא רימ .רעטעּפש טשרע ןענופעגסיוא ךיא בָאה

 טיובעגפיוא ןבָאה ,ירעה ןוא ירעה ,רעטעברַא-עניב עשידיא ייווצ יד ױזַא יו

 ,לקַאטקעּפס םעד

 יו ױזַא ןלױּפ ןיא ךָאנ רעטעברַא-עניב ןעוועג ןענייז ס'ירעה עדייב

 ,טשינ ןעוו .ןבעג-הצע ןַא טזומעג ךיז ןעמ טָאה ,ירעה ןסייהעג ןבָאה עדייב

 ןעמ טָאה םענייא ,רעטנָאלּפ םעד ןופ ןכירקסױרַא טנעקעג טשינ ןעמ טלָאװ

 ,רערַאד ַא ,רעכיוה ַא ,רעגנַאל ַא ןעוועג זיא רע .רעגנַאל רעד ירעה : ןפורעג

 ,רעדנָאלב ַא ןעוועג זיא רע .רעדנָאלב רעד ירעה : ןפורעג ןעמ טָאה ןטייווצ םעד

 ןעיירש טנעקעג טָאה'מ .טכעלש ! ירעה ,ירעה : ןָאטעג יירשעג ַא רעוו טָאה

 -נָאלב רעד ? ירעה רעכלעוו :לטיט ןטימ ןטיידנָא טזומעג טָאה'מ ,ןגרָאמ זיב

 ? רעגנַאל רעד יצ ,רעד

 .ןפיוא טדערעג טָאה ס'ירעה יד ןופ רענייא ןעוו ? רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 ךיז טָאה רע .הרצ ַא ןעוועג זיא ,ירעה טדער סָאד זַא טגָאזעג ןוא ןָאפעלעט

 רעד ירעה רעדָא ,רעגנַאל רעד ירעה זיא רע זַא ןריציפיטנעדיא טזומעג

 ,רעדנָאלב

 -נָאלב רעד ירעה ןוא סעיצַארָאקעד יד טיובעג טָאה רעגנַאל רעד ירעה

 טכַאמעג ןבָאה רימ .גנוטכיילַאב-עניב רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רעד

 "עט עקיסַאלק-טשרע עלַא ןיא ךיז טריפ סע יװ ,ןבָארּפ-לַארענעג עכעלטע

 טימ ןוא םירג ,ןעמויטסָאק ,ןטקעפע-טכיל ,סעיצַארָאקעד יד טימ :סרעטַא

 עייש ןופ טריפעגנָא ,רעקיװמ סקעז עצנַאג ןופ רעטסעקרָא םענלָאּפ םעד

 | יי ,לדיפ ןייז טימ ןַאמשיילפ

 -רָאפ ןיא ןכָאװ ןטעליב ךָאנ עסַאק רעד וצ טמָארטשעג טָאה םלוע רעד

 -ָארייא ןיא םיבושי עשידיא עלַא ןיא יו ,ָאטנָארָאט ןיא םוקילבוּפ סָאד ,סיוא

 ידכב רעטַאעט ןשידיא ןיא ןעגנַאגעג טשינ טלָאמעד זיא ,עקירעמַא ןיא ,עּפ

 ךיז טָאה סָאװ רעליּפשיוש ןטבילַאב ַא רעדָא ,עסעיּפ ערעלוּפָאּפ ַא ןעז ֹוצ

 ,טפעשעג םוצ טדַאשעג טשינ רעכיז ןבָאה תולעמ יד .ןעמָאנ ַא ןפַאשעג

 "ילבוּפ בור סָאד זיא ןרָאי ענעי ןיא זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ רעבָא זיא'ס

 ןעוועג זיא רעטַאעט עשידיא סָאד .רעטַאעט-םשל רעטַאעט ןיא ןעמוקעג םוק

 .גנובעלרעביא עקיטסייג ,עקיטכיוו ַא ,טייקידנעװטיונ ַא

 ןעמונעג ןטנַארגימיא ןסַאמ ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב
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 טשינ ךָאנ ןעמ טָאה -- 1 שילגנע ,"דנַאל םענעדלָאג? ןופ ןגערב יד וצ ןעמָארטש

 ןיא -- ? ןעמליפ עקידוועדער .ךעלעדניוו יד ןיא ןעוועג זיא --- ?ָאידַאר .טנעקעג

 -ערָא ,רעטנלע רעד טָאה ךָאנ ואוו ,עיזַאטנַאפ ַא -- ? עיזיוועלעט .ךעלעקיוו יד

 -געט ענייז ןסעגרַאפ ןוא ןבעלסיוא ױזַא ךיז טנעקעג טנַארגימיא רעשידיא רעמ

 ,ןכַאלנָא ךיז ,ןענייווסיוא ךיז ? רעטַאעט ןשידיא ןשימייה ןיא יוװ ןגרָאז עכעל

 רעשידיא טימ ,דיל שידיא ַא טימ ןייז-היחמ ךיז ,לכשה-רסומ ַא ןעמענּפָארַא

 ןיא ץלַא -- טניירפ טימ ןעגנערברַאפ ,טײלסדנַאל טימ ןפערט ךיז ,הניגנ

 .רעטַאעט ןשידיא

 ןײרַא ןענייז ןצעזעג-עיצַארגימיא רענַאקירעמַא עגנערטש ,עיינ יד ןעוו

 ,ָאטנָארָאט ןייק ,עדַאנַאק ןייק ןָאטעגיזָאל ַא ןדיא ערעזנוא ךיז ןבָאה ,טּפַארק ןיא

 יז ןבָאה "ןרעטש עדנרעדנַאװא עשידיא יד .געּפינױװ ןייק שזַא ,לָאערטנָאמ

 עלַא ןיא טילבעצ רעטַאעט עשידיא סָאד ךיז טָאה םורַא-ױזַא ,טגלָאפעגכָאנ

 ןטימ ךיז טמעש דיא ַא זַא טלָאמעד ןגָאז וצ .םיבושי עשידיא ענעפַאשעגדיינ

 ךיז טמעש רע זַא ןגָאז ֹוצ יו עקיבלעז סָאד ןעוועג טלָאװ ןושל ןשידיא

 -עט ןשידיא ןיא ןײרַא טשינ טייג דיא ַא זַא ןגָאז וצ .עמַאמ-עטַאט ענייז טימ

 טלָאװ ,םימעט ערעדנַא בילוצ רעדָא ,ןסיורג ןיא ךיז טלַאה רֶע לייוו רעטַא

 "ימיסַא ןופ םערָאװ רעד .החּפשמ רענעגייא ןייז ןופ טכייו רע זַא ןסייהעג

 עטנכערעגסיוא עלַא יד .ּפָאק םעד ןביוהעג טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה עיצַאל

 "ףכָאּפע רענעדלָאג; רעד ןופ רָאטקַאפ-טּפיױה םעד ןפַאשעג ןבָאה ןוויטָאמ

 ןשירעלטסניק ןפיוא ייס ןסָאנעג טָאה רעטַאעט עשידיא סָאד רעכלעוו ןופ

 ,טיבעג ןלעיצנַאניפ ןפיוא ייס ןוא

 ףיוא טליּפשעג ,עסעיּפ עשידיא ַא ןעז ןעמוקעג לכ-םדוק זיא םלוע רעד

 טשינ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג ןלעפעג טשינ עסעיּפ יד ןעמעוו זיא .שידיא

 ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ןטערטניײרַא טשינ סופ ןייז טעװ רעמ זַא ןריואוושרַאפ

 -עש ַא ,עסעיּפ רעדנַא ןַא ןליּפש ןעמ טעװ ךָאװ עקידנעמוק ?שער המ !ןיינ

 רעליּפשיוש יד וצ תונעט ןייק טַאהעג טשינ טָאה'מ .טרָאס ןרענייפ ןופ ,ערענ

 ןופ ,עסעיּפ יד טקנוּפ סָאװ םעד טימ קלָאפ עשידיא סָאד ןריניאור ייז זַא

 ? סָאװ זיא ,ונ ,ןצרַאה םוצ טשינ רעקעמשנייפ עסיוועג זיא ,רנַאשז םעד

 זומ'ס ? ןלעפעג ןעמעלַא לָאמעלַא ןעד סע זומ ? טלעוו יד טקידנעעג ךיז טָאה

 -נךיישרַאפ ַא טליּפשעג טלָאמעד טָאה'מ !?קַאמשעג סנדעי טיול ןייז דימת

 ןיא רעבָא .ןלעפעג רעסעב עסעיּפ עטייווצ יד זיא --- רַאוטרעּפער ןקיטרַא

 ! טבעלעג טָאה'ס .טגָאזעג ןעמ טָאה תוניבמ .ןעגנַאגעג ןעמ זיא רעטַָאעט
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 טירטפיוא רעטשרע ןיימ

 טָאה עפורט יד .םולשב ךרוד זיא הנשה-שאר-יאצומ ערעימערּפ רעזנוא

 ,ןרָאװעג ןלעפעג ךיוא זיא גנולעטשרָאפ יד ןוא ןעוועג ןח-אשונ קרַאטש רעייז

 ךָאנ דלַאב ןבעגעגּפָא רימ טָאה אנינח טניירפ ןיימ סָאװ טרָאּפער םעד ןופ

 ץנַאג ךיוא ךיז ךיא בָאה ,ןַארָאטסער ס'רעלסקעוו ןיא גנולעטשרָאפ רעד

 .עלָאר ןיימ טימ טעוװַארּפסעג טוג

 ָאטנַארָאט ןיא םלוע רעד זַא ,וָאקָאלבַאי ,ץטע טקנעד עשז-סָאװ --

 רעטרעוו עשילגנע רָאּפ ַא זַא ןוא ?רענירג ַא ךָאנ טנעז ץטע זַא טשינ טסייוו

 סָאד זַא ץטע טניימ ,"שילגנע ס'גניק, םעד טימ ןעמוקעגסױרַא טשינ ןענייז

 ןופ סרעגרע ןעזעג ןיוש טָאה'מ ? "קרעוורעטסיימ, סָאד טכַאמעג עילַאק טָאה

 .ןעגניז רעבָא ךָאד ריא טנעק -- טשינ ריא טנעק ןצנַאט :אלימ ,ךיוא ךייא

 ,"סעקיגווָאבויל; ןליּפש ץטע טפרַאד עמיטש רעייא טימ זַא :טגָאז םלוע רעד

 -- ןצנַאט ןענעק וצרעהַא ןעמוקעג טציא זיב ןענייז סָאװ רעקימָאק-ףוב יד

 ןיא ןיוש ןענייז ייז רעדָא :ןעגניז טשינ ןוא ןליּפש טשינ רעבָא ייז ןענעק

 ,סרעקימָאק-ףוב ןייק טשינ ,ןלָאר-עטַאט ןליּפש ןפרַאד ייז ןוא *ןרָאיא יד

 ,טגָאזעג ן'אנינח ףיוא --- רָאה ּפָאק ַא .ןעמ טגָאז ,גנוי רענייש ַא טנעז ץטע

 קעװַא ץשלח רעטַאעט ןיא ךעלדיימ יד .ןיוש טגָאט ץאנינח ייב ? טעז ץטע

 ןיא ןבַארסיױא ךיז טעװ ץטע ,טשינ ךיז טגרָאז .ןגיוא עצרַאװש ערעייא ךָאנ

 יעקירעמַא

 עילַאק --- סָאװיװ-סָאװ זַא ןעגנורדעג ךיא בָאה גָאלָאנָאמ ס'אנינח ןופ

 םיובנעשריק ריאמ-שריה רעקיטירק רעד ןעוו .טשינ ךיא בָאה טכַאמעג

 "ייצ רעשידיא; רעד ןיא ןטוג םוצ טנָאמרעד ךימ טָאה (רעגָאװש ס'לדנעמ)

 ךימ טָאה ןטסרעממַא .למיה ןטעביז ןיא ןעוועג רָאג ןיוש ךיא ןיב ,?גנוט

 ןופ גלָאפרעד םעד טכַאמעג עילַאק טשינרָאג טימ בָאה ךיא סָאװ טיירפעג

 סיורג טַאהעג טָאה ידייס :טרעקרַאפ .דלָאגנהעש ידייס עשרָאינטרַאּפ ןיימ

 רעד ."וטסכירק ואוו ידייס, ןיא *ידייס; ןופ עלָאר-טּפיױה ריא ןיא לַאפייב

 ץידייס .ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ ךָאנ טַאהעג ביל ןוא טנעקעג יז טָאה םלוע

 "עג טָאה יז סָאװ שזַארוק םעד רַאפ ,ןכַאמ עילַאק טנעקעג טשינ ןעמ טָאה

 ןטיירגוצ םייב דלודעג ןוא גנואיצַאב רעשי'רבח ריא רַאפ ,רימ ןיא טקיטומ

 רעדמערפ ַא ןיא ,דנַאל יינ ַא ןיא עניב רעד ףיוא טירטפיוא ןטשרע ןיימ
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 ךיא בָאה -- ןצרַאה םוצ ןעוועג טשינ רימ זיא סָאװ עלָאר ַא ןיא ,הביבס

 ,טצעשעג ןוא טרערַאפ דימת יז

 ,רעבָאהביל רענייש ַא זיא ,טגָאזעג ןדיא ןבָאה ,רעלטרעג טניירפ ןיימ

 םענייא ייב ץלַא; זיא ,סיוא טעז סע יװ ? ןעגניז ןוא ,ונ .רָאיטקַא רעטוג ַא

 םייב העד ַא טַאהעג ןטלָאװ ןדיא יד ןעוו ."םענייק ייב ןעוועג טשינ לָאמניײק

 ןטערעּפָא יד ןיא רעבָאהביל יד טליּפשעג ךיא טלָאװ ,ןלָאר יד ןלייטסיוא

 זיאס ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס .םיצל עשימָאק-ףוב יד טָאטשנָא

 ,ןרָאװעג םייוקמ עקַאט

 גנולעטשרָאפ רעקיטכַאנייב רעד ךָאנ תבש טלָאצעג ןעמ טָאה *עדיעּפ;

 -עג ךָאװ יד ךיז טָאה לעיציפָא ,(גָאטײב ךיוא טליּפשעג ןעמ טָאה תבש)

 ןעוועג עשזַאג רענַאקירעמַא עטשרע ןיימ זיא רימ רַאפ ,טנוװָא קיטנוז טקידנע

 רעטַאעט טליּפשעג בָאה ךיא עכלעוו ןרָאי יד .גנובעלרעביא עקיטכיוו ַא רָאג

 ַא טול ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא טליּפשעג רימ ןבָאה עּכָארײא ןיא

 ןרַאלָאד עטנידרַאפ עטשרע עניימ ,סעירָאגעטַאק יירד ןופ םעטסיס-*עקרַאמ;

 "עג רימ ךיז טָאה'ס .טנעה עניימ ןיא טרעטיצעג שממ ןבָאה (רעדַאנַאק)

 ןבעל זומ ךיא זַא ? טלעג ןטימ ןָאט רעירפ ךיא לָאז סָאװ :עגַארפ יד טלעטש

 בָאה'כ .ךָאװ עטשרע יד דלַאב ןסָאלשַאב ךיא בָאה סָאד --- גנונעכער טימ

 גונעג טשינ טנידרַאפ ןעמ ביוא .רעסַאװ יוװ ָאד ןענירעצ ןרַאלָאד זַא ןעזעג

 תוריכש ךָאװ ַא רַאלָאד 45 עניימ ןופ .תורצ ףיוא ךיוא עקירעמַא ןיא ןעמ זיא

 "ףניפ יד ץוח לייוו ,ךעלטנכעוו רַאלָאד ןעצ רעטנורַא רימ ייב ןעמ טמענ

 ,קרָאי-ינ ןיא טריסנַאװַא רימ טָאה ךַאברעױא סָאװ רַאלָאד קיצנַאװצ-ןוא

 ןעמוקכרוד ןענעק וצ רעקיצנַאװצ-ןוא-ףניפ ַא ךָאנ ןגרָאב טזומעג ךיא בָאה

 רַאפ ןגָארקעג טשינ ןוא טריטעּפער זיולב ןבָאה רימ סָאװ ןכָאװ יד ךרוד

 רעד רַאפ שדוח ַא רַאלָאד 12 .ךיא בָאה ,ערה-ןיע ןָא ,טיטעּפַא .ינעּפ ןייק םעד

 ןמוזמ רַאלָאד 25 יד ןופ ןביילב ןיוש רימ ןעק סָאװ .ךיא ףרַאד ריטרַאװק

 ? םוקַאב ךיא סָאװ

 ףרַאד ךיא סָאװ רַאלָאד 150 יד רַאפ ךעלסיבוצ ןרָאּפשּפָא ןעמענ ןיוש זומ'כ

 טשינ ןעמ טקיש יו ןוא .ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןיא עיצַאקילּפַא רעד טימ ןקיש

 טגָאזעגנָא ייז בָאה ךיא ןעוו ? ענדָארג ןייק ןרעטלע עניימ וצ רַאלָאד רָאּפ ַא

 תוריכש ךָאװ ַא רַאלָאד 45 טימ עלעטש ַא ןיוש בָאה ךיא זַא הרושב עטוג יד
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 ןוא ןרַאלָאד יד ןטיהּפָא לָאז ךיא זַא ןסיוו טזָאלעג דלַאב עטַאט רעד רימ טָאה

 רעבָא ךיז ןעמ טגרָאזרַאפ יױזַא יו ."ןגעמרַאפ; סָאד ןעװעלכַאטרַאפ טשינ

 ַא יו רעליּפשיוש ערעדנַא יד ןגעק סיוא ךָאד עז ךיא ? ןגוצנָא רָאּפ ַא טימ

 עניב רעד ףיוא טשינ -- ןָאטוצנָא שיטייל סעּפע טשינ טושּפ בָאה'כ ,רעּפעלש

 -מעה רָאּפ ַא ? שעוו לסיבַא חוכמ זיא סָאװ ןוא .ןבעל ןכעלגעט ןיא טשינ ןוא

 ןטלַאהַאבסױא טשינ ךיז ןעמ ןעק ָאד ?ךיש רָאּפ ַא !טַאװַארק ַא ? רעד

 רעטשרע רעד ןיא סָאװ קילג ַא ךָאנ זיא'ס ,ןשטנעמ ןשיוװצ ןייג ףרַאד'מ

 ףרַאד סָאד .םרָאפינוא ס'רעפָאש ַא ךיא גָארט ,רעפָאש ַא ךיא ליּפש עסעיּפ

 ענרעדָאמ זַא גנונעדרָארַאפ-ןָאינוי ַא זיא'ס .עסערּפמיא יד ןלעטשוצ רימ

 -רַאפ רעליּפשיוש רעד ףרַאד ןבעל ןטַאװירּפ ןיא טגָארט'מ עכלעוו רעדיילק

 רעדָא סעדָאמ עשיפיצעּפס ןופ ןעמויטסָאק ;ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא ןגרָאז

 ,עסערּפמיא יד ןלעטשוצ זומ רעדיילק עשירָאטסיה

 רעבָא ,עסעיּפ רעצנַאג רעד ךרוד טעמכ ךיא גָארט םויטסָאק-רעּפָאש ןיימ

 ןופ טלעטשעגפיונוצ ךיא בָאה ,ןגיוא יד ליפוצ ןעילָאזַאמרַאפ וצ טשינ ידכ

 טשיינ ןוא טָאג וצ טשינ; ןעוועג זיא סָאװ ץכעוטנָא ןַא סעּפע סעטַאמש עניימ

 רָאנ -- ןעד בָאה ךיא ,טשינרָאג לייוורעד טגָאז עסערּפמיא יד ."טייל וצ

 ןייא ןעמענּפָא שטָאכ רימָאל .טשינ ךעבענ בָאה'כ ? ןָאטוצנָא עװעלַאשז ךיא

 ; םעלבָארּפ רעסיורג ַא רימ ייב עקַאט זיא טציא ,ייז ןטכַארט -- *עדיעּפ; ךָאװ

 ?ןפיוק וצ רעירפ סָאװ

 שילעּפַאק רעד

 "מורַא ךיז בָאה ךיא יוװ רָאי עכעלטע ןיוש ,רימ ןופ ןכַאל רשפא טעוו'מ

 רענַאקירעמַא ןטכע ןַא ןפיוק וצ רעגַאב ןכעלטפַאשנדײל ַא טימ ןגָארטעג

 עכלעוו *סרַאטס; רענַאקירעמַא יד ןגָארטעג ןבָאה'ס יװ ַאזַא טקנוּפ ,שוילעּפַאק

 ;רעלדַא םעס ,טעזוב רָאדיזיא : יו ענוװָאק ןיא זנוא טימ טרילָארטסַאג ןבָאה

 טָאה ,יקסווָאּפיל םוחנ ,רָאיטקַא ןוא רָאטקעריד רעשיאעּפָארײא רעד וליפַא

 ,שוילעּפַאק ַאזַא טּפַאנשרעד ץעגרע ךיוא

 ,עקירעמַא ןופ טסַאג ַא שזעװעינָאּפ ןיא זנוא וצ ןעמוקעג ךיוא זיא'ס

 ןיא טציא) םיובנגייווצ סקַאמ רָאיטקַא םעד ןופ רעדורב ַא ,רעלַאמ-בוטש ַא

 ס'מיובנגייווצ .רעוועדעש ַא רָאג --- שוילעּפַאק ַא ןגָארטעג טָאה רע ,(זירַאּפ

 ,סעציילּפ עשיטעלטַא ,עטיירב טימ ,ןױשרַאּפ רעכיוה ַא ןעוועג זיא רעדורב
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 ןטרילָאק-סונ ןקידנַאר טיירב םעד טימ ,ץכעוטנָא רענַאקירעמַא םעד טימ

 זיא סַאג ןיא טריצַאּפש טָאה רע זַא .זיר א יו ןעזעגסיוא רע טָאה שוילעּפַאק

 ױזַא ,רָאיטקַא-*רַאטס; רענַאקירעמַא ןַא זיא סָאד זַא רעכיז ןעוועג םלוע רעד

 רימ ןבָאה ,קידלגיופ ןעוועג טשינ ןענייז ןטפעשעג-רעטַאעט ערעזנוא יו

 רעטמירַאב:טלעװ רעד ךיז טניפעג זנוא טימ זַא עניב רעד ןופ טריסנָאנַא

 "רעביא ןעוועג זיא רעטַאעט סָאד ,דלעיפרָאװ דיווייד רעלטסניק רענַאקירעמַא

 ףיוא טדערעג ,םלוע ןרַאפ טגיונעג ךיז טָאה רעדורב ס'מיובנגייווצ ,טקַאּפעג

 ןַא זיא רע :טשינ רע ןעק שידיא ןייק זַא םלוע םעד טגָאזעג ןוא שילגנע

 ...עניב רעשילגנע רעד ןופ רָאיטקַא

 ןריּפַאּפ עטשרע עניימ !שוילעּפַאק ַאזַא ץעגרע ןפיוק ןעק ךיא ןעוו ,יא

 ,רָאיטקַא רענַאקירעמַא ןַא תמאב ןיוש ןיב ךיא זַא ןעז ןעמ לָאז ;ןיוש ךיא בָאה

 עכלעזַא ןגָארט םענייק טשינ ךיא עז סָאװרַאפ :עקַאט ךימ טָאה טרעדנואוועג

 ?ָאטנָארָאט ןיא טשינ ןוא קרָאי-וינ ןיא טשינ --- ןשילעּפַאק עטיירב ,עסיורג

 םורַא ללכב ןעמ טייג ,רעמוז ךָאנ זיא סע סָאװ םעד בילוצ יאדוװַא זיא'ס ,ונ

 סַאג ןיא ןזייװַאב ןעמענ ךיז ןלעװ תוכוס בוט-םוי םורַא רעבָא ,"שארדיולגב;,

 .ןעוועג רעשמ ךיז ךיא בָאה ,ןשוילעּפַאק יד-טָא

 ןופ םורַא ךימ טריפ רע ןוא רעשטעמלָאד ַא רַאפ ץרעלטרעג םענ ךיא

 ס'נעטיא, וצ ךימ טמענ רע ,סנױזַא ָאטשינ : רעטייווצ רעד וצ םָארק-טוה ןייא

 -סױרַא סע ךיא געמ -- רע טגָאז --- ןטרָאד טשינ ביוא .?רָאטס טנעמטרַאּפעד

 ךיא ,ןשילעּפַאק עכעלטע סױרַא טגנערב *ןַאמסליעס; רעד .ּפָאק ןופ ןגָאלש

 ּפָאק רעד ,גונעג טיירב טשינ זיא דנַאר רעד !סָאד טשיינ זיא'ס ,ןָא ייז וט

 חירטמ ךיז זיא *ןַאמסליעס, רעד זיב .גונעג קידכעלייק טשינ זיא ןביוא ןופ

 טָא :החמש רַאפ יירשעג ַא שזַא ביג ךיא זַא ,עקצַאצ ַא סױרַא טגנערב ןוא

 "יָאב-וַאקא ַא :סעציײלּפ יד טימ טשטעווק *ןַאמסליעס; רעד !סע זיא סָאד

 ,רע טכַארט -- העד-רסח זיא רע רעדָא ,עגושמ ןיב ךיא רעדָא ?"טעה

 זַא רעכיז רעלטרעג ןיוש זיא שוילעּפַאק םעד ןָא וט ןוא לָאצַאב ךיא ןעוו

 סָאד .ךָאנ רימ ןעמ טקוק םיהַא געוו ןפיוא .ןעניז ןופ רעטנורַא ןיב ךיא

 ךָאד זיא ,רעכיז ךיא ןיב ,שוילעּפַאק ןקסרָאיטקַא ןיימ רעייז ןעמ טרעדנואווַאב

 ?לזמ ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ןיד רעד רעבָא זיא יו ? טוג ןיוש

 ןגײלקעװַא טשינ ךָאד ךיא לעװ עבָארעדרַאג רעד ןיא טנוװָא ןבלעז םעד

 ,ןשטיינקעצ רעדָא ןרימשסיוא םיא לָאז'מ ױזַא טַאלג שוילעּפַאק םעיינ ןיימ

 עזרעד ? ךָאל ַא ןרעיובכרוד לָאז סע קָאװשט ַא ףיוא םתס ןעגנעהפיוא ,הלילח
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 רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ,עקטָאשער ענעטָארד ,עדנור ַא טנַאװ רעד ףיוא ךיא

 "רצוא; ןיימ ףיוא גנעה ךיא ןוא ןטָארד יד םורַא טוג שיוו'כ .שוילעּפַאק ןיימ

 ךיז טדניצ קירטקעלע יד ןוא ריט רעד ייב עקּפָאנק יד שטעווק ַא ביג ךיא

 ,גנולעטשרָאפ רעד וצ ןרימירג לגיּפש םייב ךיז ץעז ןוא סיוא ךיז וט ךיא ,ןָא

 :טגערפ ןוא עבָארעדרַאג רעזנוא ןיא ןיירַא טמוק רעלטרעג

 ?ױזַא סעּפע ָאד טעילַאמס סָאװ ,םייח --

 סָאװ !טעילַאמס סע !ָאי -- זָאנ יד יצ ןוא ךיא גָאז --- ? טעילַאמס--

 ?ןעילַאמס ָאד ןעק

 רעד טימ זנוא וצ ךיוא ןעמ טמוק סעבָארעדרַאג-רעלעק ערעדנַא יד ןופ

 :הלאש רעקיבלעז

 ?רעלעק ןיא סעּפע ָאד טעילַאמס סָאװ --

 סע ןוא ךיור ַא טייג שוילעּפַאק םעיינ ןיימ ןופ זַא ךיז טּפַאכ אנינח זיב

 טימ דרע רעד ןיא .ןרעװו טעדַאשטרַאפ ןעק'מ זַא ערַאּפ ַא םיא ןופ טגָאלש

 -פיוא בָאה ךיא ואוו עקטָאשער ענעטָארד ,עדנור יד זַא סייוו ייג ! טלעג ןיימ

 ,לּפמעל שירטקעלע ןַא ףיוא ןָאטעגפױרַא ןעוועג זיא שוילעּפַאק ןיימ ןעגנַאהעג

 סיוא ןוא לּפמעל סָאד ןדנוצעגנָא בָאה ,טנעה ענעגייא עניימ טימ ,ןילַא ךיא

 רעייפ סָאד סָאװ קילג ַא ךָאנ .שוילעּפַאק םעיינ ןיימ ןיא ךָאל ַא טנערבעג

 !טלעפעג רימ טלָאװ סָאד רָאנ ,רעטַאעט עצנַאג סָאד טּפַאכעגמורַא טשינ טָאה

 ךיז ךיא בָאה -- שוילעּפַאק רעד הרּפכ ענייר ,ענייש ַא ןייז ןיוש לָאז ,אלימ

 ,"רעכַאמ-רעייפ, ַא ןרעוו לָאז ךיא רָאה ַא טלעפעג טָאה'ס לייוו ,טסיירטעג

 לא א
 | א

 "רענעמ ןשימייה ַא וצ ךימ ןוא ן'רעלטרעג טרידנעמָאקער טָאה אנינח

 זנוא רַאפ ןעיינוצפיוא טיירג זיא רע ןוא רעײג-רעטַאעט ַא זיא רע ,רעדיינש

 .טנעה עדייב טימ טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה רימ .,ןלָאצוצסיױוא ףיוא ןגוצנָא עכעלטע

 -קער עגנַאל ,עלָאמש טימ ,ןזיוה עלָאמש ןגָארטעג טלָאמעד ןבָאה רענעמ יד

 -עג ךעלּפענק יירד טימ ,עילַאט רעד ןיא ןעמונעגנייא ,ןצַאל עלָאמש ,ךעל

 -ַאב ךיא בָאה ;ןגוצנָא יירד טלעטשַאב טָאה רעלטרעג ,ןטימ ןיא טעליּפש

 זיא טנװָא ןיא ,רעטניוו וצ ךָאד טייג סע .לטנַאמ ַא טימ ןגוצנָא יירד טלעטש

 ןיא ןרעװ ןריױרפרַאפ ןצנַאגניא ךָאנ ךיא ןעק רעטעּפש ,ליק ץנַאג ןיוש

 ייס ןוא סַאג ןיא ייס ,סטרָאּפס ייווצ יו ןעזעגסיוא עקַאט רימ ןבָאה ָאטנָארָאט

 ןוא --- ןָאזעס ןצנַאג ַא םעד רַאפ טלָאצעג עקַאט ןבָאה רימ .עניב רעד ףיוא
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 ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ ןעוו ,רעבָא ןָאזעס ןכָאנ .טניולעג ךיז טָאה'ס
 -סיוא עדייב ןבָאה רימ .ןגיוא יד ןיא ןרָאװעג רעטסניפ זנוא זיא ,קרָאי-וינ
 ןצנַאגניא ךיז טָאה רעדיילק-רענעמ יד ןופ ןָאסַאּפ רעד לייוו ,םיצל יװ ןעזעג

 -יירב ,סעשָאלַאק עטיירב טימ ןזיוה עדָאמ רעד ןיא ןײרַא רָאג זיא'ס .ןטיבעג
 ןעייר ייווצ טימ ,ןצַאל עטיירב טימ ,סעציילּפ עטעבעגסיוא טימ ךעלקער עט
 קלח ןשּפיה ַא ט'רטפ'עג רימ ןבָאה ױזַא .טייז ַא ףיוא טעליּפשעג ךעלּפענק

 -- *אצי וּפגב אובי וּפגב, :ןבילבעג ןוא ןטסנידרַאפ רעטנָארָאט רעזנוא ןופ
 ,,.שובלמ ןשיטייל ַא ןָא

 ַאלַאֿפַאב ןוא טיָארטעד

 ָאטנָארָאט ןיא רעטַאעט ןייק ןליּפש טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה קיטנוז
 -ַאעט טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה עסערּפמיא יד .עיצקירטסער רעזעיגילער בילוצ
 ןטרָאד ןליּפש וצ טרישזנַארַא ןוא ,ָאלַאפָאב ןיא ,טיָארטעד ןיא ןשטנעמ-רעט
 ךיז טנַאסערעטניא רעייז ןעוועג זיא ךעלנעזרעּפ רימ רַאפ ,סקיטנוז עיירפ יד
 רימ ןגעלפ ןרָאפסױרַא .עקירעמַא ןיא םיבושי עשידיא עיינ טימ ןענעקַאב וצ
 ןעמוק ןוא ןָאגַאװ-ףָאלש ַא ןיא ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ דלַאב ,טכַאנײב תבש

 ,ירפ רעד ןיא קיטנָאמ ָאטנָארָאט ןייק קירוצ

 זיא ןטרָאד ."לָאה-ַארטסעקרָא ןיא טליּפשעג רימ ןבָאה טיָארטעד ןיא
 ,רעטַאעט רענייש ,רעסיורג ַא .עינָאפמיס רעטיָארטעד רעד ןופ םייה יד ןעוועג
 ץוחַא שטָאכ ,םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ עקידקיטנוז ערעזנוא
 עשידיא ַא לרעטַאעט םעניילק ןיא ךָאװ עצנַאג ַא טליּפשעג ןטרָאד טָאה זנוא
 -ױש יד ןשיװצ .,רָאש השמ ןוא ןָאזשיפ ַאשימ ןופ טריפעגנָא ,עּפורט
 ַאיווליס ,קנערפ יטעב ,ַאיַאקסװַאלסַאז ַארעװ : ןעוועג ןטרָאד ןענייז רעליּפש

 ,ףָארטסָא רַאקסָא ,סקַאל םהרבַא ,ןַאמשיפ

 רעלדיפ רעד סַאנָאי : טײלסדנַאל רענדָארג טימ ןפָארטעג ךיוא ךיז בָאה'כ
 ַא טגָאמרַאפ) עקדָאיד רבח רענדָארג ןיימ ,(עינָאפמיס רעד ןיא טליּפשעג)
 ,ערעס יורפ ןייז טימ להָאװ עילע ,(יירעקעב

 ןײטשרעלַאװ לַאס ןוא רתסא רעליּפשיױש יד טניואוועג ןבָאה ָאלַאפָאב ןיא
 ןרָאװעג רעטעּפש) ינעב ןוז רעייז ןוא (ענעריובעג רעגדָארג ַא זיא רתסא)
 -ָאניק ַא טימ טריפעגנָא ןבָאה ס'נײטשרעלַאװ יד .(דואווילָאה ןיא רעסודָארּפ
 ןסעיּפ יד .טכַארברַאפ ןעמַאזוצ רימ ןבָאה גָאט ןצנַאג ַא קיטנוז .רעטַאעט
 .טכַאמעג טשינ עיציטעּפער ןייק ןעמ טָאה ,טליּפשעגנייא ןעוועג ןיוש ןענייז
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 טיָארטעד ןיא ןלָארטסַאג ערעזנוא ןופ גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד ייב

 -רַאפ קרַאטש רעייז ךימ טָאה סָאװ טנעדיצניא ןַא רימ טימ ןעמוקעגרָאפ זיא

 .ןייש ױזַא טשינרָאג ןעוועג זיא .ןָאטעגּפָא בָאה ךיא סָאװ סָאד רעבָא ,ןסָארד

 ַאב ַא ןיא ּפָא טייג ָאטנָארָאט ןייק קירוצ ןַאב יד זַא טסואוועג ןבָאה רימ = |

 לעיצעֿפס טָאה'מ ןעוו ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע) טונימ רעד וצ העש רעטמיטש

 -רַאפ ךיז טָאה גנולעטשרָאפ .ַא ןעוו ,ןענַאב ןטלַאהרַאפ ָאי עּפורט ַא בילוצ

 יד טימ ןזייװַאב טנעקעג טשינ ןבָאה רעטעברַא-עניֿב יד רעדָא ,ןגיוצ

 ןָאטעג זָאל ַא ךיז טיָארטעד ןופ םלוע רעד טָאה לָאמ סָאד ,(סעיצַארָאקעד

 ןעוו גנולעטשרָאפ יד ןביוהנָא טשינ ךָאד ןעמ טעװ --- עסַאק רעד וצ טעּפש

 ,ןטרַאוװאוצ טזומעג ןעמ טָאה ? ןסיורד ןיא ךָאנ זיא םוקילבוּפ ןופ בלַאה

 ןליּפש ןלעװ רימ סָאװ טרעטסײגַאב קֹרַאטש ןעוועג ןענייז עלַא : טרעקרַאפ

 וי | | ,רעטַאעט ןסיורג ַאזַא ןיא םלוע ןסיורג ַאזַא רַאפ

 ױזַא ןעוועג ןענייז סעבָארעדרַאג יד .סיורג קידלַאװג ןעוועג זיא עניב יד --

 יד ןופ ןעמוק וצ :טלציוועג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא יד זַא ,עניב רעד ןופ טייוו

 "ייבע ףיוא ןרָאפ ןפרַאד רימ ןלעוװ קירוצ ןוא עניב רעד ףיוא סעבָארעדרַאג

 ,גנולעטשרָאפ יד ןגיוצרַאפ ןבָאה ןעגנורעטש עלַא יד .."סלקיס

 ןופ רערעדעי :טגיילעצ ןרָאיטקַא עלַא ךיז ןבָאה טקַא ןטשרע םעד ןיא

 רעדיוו סע ךיז טָאה -- ?עקניזומ יד ןבעגסיוא; טלָאװעג טָאה עּפורט רעד

 ףיוא קירוצ טצעזעגסיוא ךיז טָאה םלוע רעד זיב ,טקַארטנַא ןכָאנ .ןגיוצרַאפ

 .ךיז טָאה ןעמ ןעוו : רוציקב .ןגיוצרַאפ רעדיוו סע ךיז טָאה ,רעצעלּפ ערעייז

 עד ןיא ןקיטכענ ןזומ ןעמ טעװ "ןעיצ; ױזַא ןלעו רימ ביוא זַא טּפַאכעג

 רימ ! רעדניק ,טגָאי :הלהב ַא ןרָאװעג טקַא ןטייווצ ןטימ ןיא זיא ,טיָארט

 ןגרָאמ ףיוא זיב ָאטשינ זיא ןַאב רעדנַא ןייק !ןַאב יד ןקיטעּפשרַאפ ןלעוו

 | | | ,ירפ רעד ןיא

 רעבירַא טשינ טּפַאכ; : טעלּפוק ןיימ ןעגנוזעג ךיא בָאה טקַא ןטייווצ ןיא

 ָאטנָארָאט ןיא .עלָאר ןיימ ןופ טקנוּפ-טּפיױה רעד ןעוועג זיא סָאד ,*סָאמ יד

 רימ יװ ױזַא .ןעגניז .ןיימ רַאפ טרידָאלּפַא םערַאװ רעייז םלוע רעד רימ טָאה

 סָאד ןרָאװעג ךיא ןיב ,עדנע רעד רַאפ טעמכ ןעגניז וצ ןעמוקעגסיוא זיא

 רימ טדיינש ןעמ ןעוו .ןטינשעגסיוא לדיל ןיימ טָאה'מ ןוא "לדניה-הרּפכ;

 'ןיימ ןדיינשסיוא ןטימ .ןעוועג רעביל רימ טלָאװ ,זלַאה םעד רעביא טלָאמעד

 םוצ טריפעגוצ טָאה סָאװ ענעצס ַא עניימ ןלַאפעגסױרַא ךיוא ןיוש זיא לדיל

 יא'ס .טקַא ןטייווצ ןיא טשינרָאג טימ יװ טעמּכ ןבילבעג ךיא ןיב .גנַאזעג
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 -רָאפ רעד ןלַאפ טעוו'ס זיב ןסילוק יד רעטניה ןטרַאװ וצ ןעמוקעגסיוא רימ
 :םוקילבופ ןרַאפ ןגיונרַאפ וצ ךיז עניב רעד ףיוא ןעמוקסױרַא ןוא גנַאה
 ! ךימ טרידָאלּפַא ,ָאד ןיב'כ --- עניירב ,תבש טוג !ךָאנ בעל ךיא ? טעז ריא
 בָאה --- טסיטַאטס ַא יװ סיוא ךָאד עז ךיא ? ןזיוִװוַאב סעּפע בָאה'כ 1 סָאװרַאפ
 ןיימ .ןעגניז וצ טלטרַאגעג ױזַא ךיז בָאה ךיא ןוא .ןגױצעגנָא ןילַא ךיז ךיא
 .ןעז ייז ןלָאז -- טײלסדנַאל רענדָארג עניימ ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןיא ! ךיל
 -רעד ךיז ןעק'מ זַא !עּפָארטסַאטַאק ַאזַא לָאמַאטימ .סעּפע ךיוא ןיב ךיא זַא
 ללכב זיא סָאד --- ךיז טלייא'מ לייוו עסעיּפ ַא ןופ סעּפע ןדיינשוצסיוא ןביול
 ףיוא ךיז ןעמ טלַײא סעּפע סָאװרַאפ .גנוניישרעד עייג ַא רימ רַאפ ןעוועג
 - ,טקנערקעג ךימ טָאה -- ? רענירג ַא ןיב ךיא לייוו ? ןובשח ןיימ

 רעד וצ קעװַא ךיז ךיא ןיב ,טקידנערַאפ סניימ ןיוש בָאה'כ יװ ױזַא ;
 ןעמונעג ,םירג םעד ןעמונעגרעטנורַא ,ןכַאז עניימ טקַאּפעגנייא ,עבָארעדרַאג
 ןלָאז ,לַאזקָאװ םוצ גנוטכיר רעד ןיא סופ-וצ קעװַא ךיז ןוא ןַאדָאמעשט ןיימ
 ןופ ןעלגערפ ךיז ןוא םוקילבוּפ ןרַאפ ןגױנרַאפ ןרָאיטקַא עקירעביא יד ךיז
 : ! םייח טשינ --- ןטנעמסידָאלּפַא עקידנשיור יד ןופ ןגינעגרַאפ

 ,ןרָאװעג םלענ ןיב ךיא ןוא ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ךיא זַא ?רענירג רעד .ָאטשינ .טכוז'מ ! עגָאװערט ןּפַאלק ןעמונעג ןעמ טָאה
 טשינ םענייק ןזיא סָאד ,לַאזקָאװ םוצ טכַאניב ןפערט ןיילַא רענייא לעװ
 וצ ךָאנ ךיז ןעמ טלייא ָאד ...טעשזדנָאלברַאפ רעכיז ךיא בָאה ,ןלַאפעגנייא
 ,ןַאב יד ןּפַאכ ןפיול ןיוש זומ'מ ,תורצ יד

 ,לַאזקָאװ םוצ ןרָאפ טזָאלעג עלַא ךיז ןבָאה רעצרעה ערעווש טימ
 -- טכַאקעג הרבח ךיז טָאה -- !םענירג ןפיוא ,םיא ףיוא טכער --

 ןגָאלשרעד ךיז טעװ רע זיב ןציווש רע לָאז !טיָארטעד ןיא ןביילב רע לָאז

 .!ָאטנָארָאט ןייק
 רעד ןָאטּפָא ןרַאפ ןסעגעגפיוא ךיז ןוא לקניוו ַא ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 -טרעג .ףלָאװ ַא יװ ןעוועג ךיא ןיב קירעגנוה ,לציּפש ַאזַא עּפורט רעצנַאג
 "טָאה רע סָאװ "שטיוודנעס-ןסעטַאקילעדא ַא טּפוטשעגרעטנוא רימ טָאה רעל
 ןופ רענייק טָאה םיא ץוח ,לַאזקָאװ ןופ טעפוב ןיא ךיג ףיוא טלדנַאהעגנייא
 טימ טקיירטסעג בָאה ךיא .טדערעגסיוא טשינ טרָאװ ַא רימ וצ עּפורט רעד
 עצנַאג ַא עלעקניוו ַא ןיא ןסעזעגּפָא ױזַא ןיב ךיא ןוא "ךעּפילס רעּפַא; ןיימ
 ןיב ךיא סָאװ ןכערברַאפד רעטַאעט ןסיורג םעד ןגעוו קידנעלמירד ,טכַאנ
 : .. .ןעגנַאגַאב
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 עטַאט ַא יו ןוא ןײטשדלָאג לקנַאי ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא ירפ רעד ןיא

 זַא .טלדנַאהעג בָאה ךיא טכערעגמוא יװ ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג רימ רע טָאה

 .הגווכ רעזייב ַא טימ ןרָאװעג ןָאטעג טשינ זיא לדיל ןיימ ןדיינשסיוא סָאד

 רעטצעל רעד ןעוועג ןיב ךיא .ךיז טלייא'מ ,רעטַאעט ןיא ןכַאז יד ןריסַאּפ'ס

 סָאד ןטעבעג טשינ טָאה םלוע רעד .רימ ףיוא ןלַאפעג לרוג רעד זיא --

 ןופרעד טכַאמעג ךיא בָאה עשז-סָאװ .ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא ןוא קירוצ טלעג

 ,טמעשעג ךיז בָאה'כ 1 המשנ יד ןעמעלַא ןעמונעגסױרַא ןוא עידעגַארט ַאזַא

 .קיטש עשירַאנ יד-טָא רעמ ןעװַארּפ וצ טשינ ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ בָאה'כ

 רימ זיא'ס .ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיא בָאה עיצקעל ס'נײטשדלָאג לקנַאי

 | יגעװ-רעטַאעט ןיימ ףיוא ןעמוקעג-ץינוצ קרַאטש

 רעד ןעוועג אקווד זיא רימ טימ ןטלַאהעג טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד

 .רעלטרעג "יָאב דוג;

 ןיא ןעייּפש טשינ ךיז טזָאל וד סָאװ ,םייח ,אנקמ ךיד ךיא ןיב יַא --

 טליּפשעג ךָאד ךיא טלָאװ ,"ווריונ; ןייד טַאהעג טלָאװ ךיא ןעוו !עשַאק רעד

 .טרישזַאגנַא ךימ טָאה ןעמ ןעוו טגָאזעגוצ רימ טָאה'מ יו ,ןלָאר-רעבָאהביל יד

 ךיז עשטומ ךיא ןוא (רעבָאהביל) "סעקיבוב, יד טליּפש "קינעבלוב, רעד

 ,ןלָאר-ןטנַאגירטניא עלַא טימ

3 
 ןוא ןײטשדלָאג לקנַאי ךימ ןבָאה ָאטנָארָאט ןיא ןעוועג-ברקמ קרַאטש

 -לַארענעג ,רעניבעג ןימַאשזדנעב ןופ עשרַאטערקעס רעטציא) ידייס יורפ ןייז

 "עג ךיז טָאה ,טָאלרַאש ,לרעטכעט רעייז .(גניר-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס

 בָאה ,סעיציבמַא-עניב טַאהעג טלָאמעד ןיוש טָאה יז יצ .עלוש ַא ןיא טנרעל

 ןעגנוזייװנָא ןוא ןעגנוקרעמַאב ס'נײטשדלָאג לקנַאי וצ .טסואוועג טשינ ךיא

 ןַא ןעועג זיא רע .טיײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טרעהעגוצ ךיז ךיא בָאה

 "עזייה עשינָארכ ןייז .,רָאיטקַא רענערַאפרעד ַא ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא

 .ערעירַאק-עניב ןייז וצ טרעטשעג ליפ רעייז םיא טָאה טייקיר

 .ןע'נײטשדלָאג ןופ ךוּפיה רעד טקנוּפ ןעוועג זיא ןַאמגינָאה גניווריוא

 ױזַא ןעוועג זיא סָאװ רָאיטקַא ןַא ךָאנ ןעוועג זיא סע יצ ,םיוק ביולג ךיא

 רעכעלצונ ַא רעייז ןעוועג זיא רע .ןַאמגינָאה יו רעטַאעט םוצ ןבעגעגרעביא

 .ישזער ףיױא טרידנעטערּפ קרַאטש רעבָא טָאה רע .רעטַאעט םייב שטנעמ

 ןשידיא ןיא ישזער ןופ עיציניפעד רעקיטנייה רעד טול זַא ןייז ןעק סע
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 ךיז טרימַאלקער סופ ַא טימ טנַאה ַא טָאה סָאװ רענייא רעדעי תעב ,רעטַאעט

 -"ןואגק ַא יו ןרעו טרימַאלקער טפרַאדַאב ןַאמגינָאה טלָאװ ,רָאסישזער סלַא

 סָאד רעבָא .גונעגרעביא טַאהעג רע טָאה גנורַאפרעד-עניב לייוו ,רָאסישזער

 -סױרַא ןוא ךַאז ןייא רע טָאה טרינַאלּפ ,גונעג ןעוועג טשינ טלָאמעד זיא ןיילַא

 יתועט ַא ןסייהעג סע טלָאװ ןרעדנַא ןַא ייב :שרעדנַא סעּפע זיא ןעמוקעג

 !"עבלוב; ַא -- ןעינַאמגינָאה ייב רעבָא

 "ער לטיט םעד טימ ןפרָאװעגמורַא טשינ ךיז ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 -עט ןשיאעּפָארײא ןפיוא ןטכיולעגפיוא טלָאמעד ןיוש ןענייז סע .,רָאסישז

 ,סלעָאכימ המלש ,יקסווָאנַארג .א :יװ ןרָאסישזער ענױזַא טנָאזירָאה-רעטַא

 םהרבַא ,טרעכייו .מ ר"ד ,ןָאסידַאק בייל ,ןַאמרעה דוד ,דרַאהנייר סקַאמ

 + בקעי ,רעדיינש ָאנעב ,לטסעמ בקעי ,ווָאלוב ףסוי ,ימע-"ןב בקעי ,יקסווערָאמ

 ןטייצ יד קעװַא ןענייז סע .(עמַארדָאלעמ) לבעג סקַאמ ,(עטערעּפָא) ךילַאק
 רע סָאװ רַאפרעד רָאנ רָאסישזער רעד ןרָאװעג זיא רָאיטקַא רערעטלע ןַא ןעוו

 יד ןוא סטכער ןענַאטשעג לשיט סָאד זיא עסעיּפ רעד ןיא זַא ,טקנעדעג טָאה

 -ףָאלש רעד ןוא סקניל ךיק יד ,ןטימ ןיא ריט-ןסַאג יד {סקניל עקטעשוק

 ןוויטָאמ עשידיא ןופ רעדליב טימ טייז רעד ייב רעטסנעפ ַא ;סטכער רעמיצ

 ,..ישזער עצנַאג יד ךייא טַאנ ןוא ,טנעוו יד ףיוא

 יד ךרוד ןרָאסישזער טרָאס םעד טימ ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 רעדַאנַאק ןוא רענַאקירעמַא יד רעביא טרעדנַאװעג בָאה ךיא סָאװ ןרָאי

 עיינ יד טריפעגפיוא טשרמולכ טָאה סָאװ *רַאטס; רעד ,טעטש-ץניוװָארּפ

 זיא ,טינש םעד ןופ ןסעיּפ ערעדנַא עלַא ןופ ליטס ןוא חסונ ןטיול ,קרעוו

 וטסייג : םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ישזער יד .רָאסישזער סלַא ןרָאװעג טניורקעג

 ַא ןטימ ןיא ןייטש דימת זומ *רַאטס; רעד .סקניל ןייג ךיא לעװ ,סטכער

 ךעלגעמ ביוא ןוא ,םינּפ ןייז ןטכיילַאב דימת זומ רָאטקעלּפער רעלעיצעּפס

 יירפ"ןוא-קנַארפ טריצַאּפש רע ןעוו ןגלָאפכָאנ םיא רָאטקעשזָארּפ רעד ףרַאד

 םעד ןגערפ וצ טגַאװעג לָאמַא טָאה רָאיטקַא ןַא ןעוו .עניב רעד ףיוא םורַא

 רעד ןעמוקעג ןטלעז טשינ זיא 7? ךיא ייטש ואוו, :רָאסישזער ןטנַאנעגָאז

 ..."סיפ יד רעטנוא טשינ רימ ךיז יירד רָאנ ,טסליוװ וד ואוו ייטש; : רעפטנע

 ךיא .ןץיבר-רעטַאעט ןיימ רַאפ טנייה ךָאנ ךיז טכַארטַאב ךַאברעױא םעס
 גנולקיװטנַא ןיימ ןפלעה ןיא טנַאה ַא ,ןצרַאה ןצנַאג ןופ דובכ םעד םיא ןיגרַאפ
 רע טָאה רוגיפ ס'כַאברעױא טיול .טַאהעג רעכיז רע טָאה עניב רעד ףיוא
 -רעטקַארַאכ יד טלייטעגנייא רָאג ךיז רע טָאה ,ןלָאר-ןדלעה ןליּפש טפרַאדַאב
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 םייב "סעסקוס? ןכַאמ וצ רעטכייל זיא רעקימָאק ַא רַאפ לַײװ .ןלָאר עשימָאק

 ס'נידרָאג בקעי ןופ סעל'השמ דוד ַא ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רע ןעוו .םלוע

 רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג רע זיא ,"רעדמערפ רעד; רעדָא ,"ריל גינעק;

 ,פ בקעי רע טריּפָאק ןלָאר יד ןיא זַא יבקַאי ןעמ טָאה טגָאזעג ,ןלָאר יד

 ַא רענייז ךיוא זיא רע .ןרָאי ךס ַא ןליּפשעג טָאה רע ןעמעוו טימ ,רעלדַא

 יד זיא ידייס ןוא ץידייס וצ טַארייהרַאפ זיא רע יוװ ױזַא .החּפשמ לקיטש

 וצ טַארייהרַאפ זיא ,רעדיוו ,דלָאגנהעש ןוא ,דלָאגנהעש ףעזָאי ןופ רעטסעווש

 ןדנובעג ןוא טּפינקעג ייז ןענייז ,סיצנערפ ,רעטכעט ס'רעלדַא ןופ רענייא

 םעד עניב רעד ףיוא ןּפַאכרַאפ וצ היכז יד טַאהעג טשינ בָאה ךיא יו ױזַא

 ס'כַאברעױא רימ זיא ,סעיצַאערק עטמירַאב-טלעוו ענייז ןיא "לודגה רשנ;

 רעבָא ,שידָאמטלַא ןוא שילַארטַאעט-וצ ,תמא .ןלעפעג קרַאטש ךיוא עיּפָאק

 ,סעיצַאזירעטקַארַאכ עקיד'המשנ

 ! קיװעשלַאב

 ןוא שפנ-תמגע עקיטסיזמוא לסיבַא טַאהעג ךיא בָאה ן'כַאברעיױא ןופ

 .רעטַאעט טימ תוכייש ןייק טַאהעג טשינ טָאה סָאװ סנױזַא סעּפע ןופ אקווד

 ןופ געװ ןרעביא ןיײגרעבירַא רימ ןגעלפ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טכַאנייב

 ןיוש ןבָאה ןטרָאד .ןַארָאטסער ס'רעלסקעוו ןיא רעדָא ס'נַאמזייא ןיא רעטַאעט

 טלָאװעג ןבָאה עכלעוו רעײג-רעטַאעט םתס ןוא ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט יד טרַאװעג

 -עג ,ןסעגעג ,העש עכעלטע טכַארברַאפ ןעמ טָאה ,ןרָאיטקַא ןבעל ןבייר ךיז

 .קרָאי-וינ ןיא "לַאיָארק עפַאק ןיא יװ טקנוּפ טצעביקעג ןוא ןעקנורט

 עשיטילָאּפ רימ טימ ןריפרַאפ וצ עדָאמ ַא טכַאמעג ךיז טָאה ךַאברעוא =

 ןעמוקעגנָא טשרע ןיב ךיא יו ױזַא .ןעמעלבָארּפ עכעלטלעוו ןגעוו סעיסוקסיד

 םינינע יד ןופ *ץעּפס; םעד רַאפ טלעטשעגסױרַא ךימ רע טָאה ,עּפָאריײא ןופ

 ןיא גנומיטש יד .קיטילָאּפ רעשיסור רעד טימ תוכייש ַא ןבָאה עכלעוו

 ךיא .דנַאלסור רעשיטסיוװעשלָאב רעד וצ עכעלטנייפ ַא ןעוועג זיא עקירעמַא

 ןגעלעג רָאי טרעדנוה יירד זיא דנַאלסור זַא :גנוניימ ןיימ טגָאזעגסױרַא בָאה

 -געמ ַא ןבעג יז ןעמ ףרַאד ,םישזער ןשירַאצ םעד רעטנוא טקירדרעטנוא

 טעװ יז זיב טייצ לקיטש ַא ןרעיודעג ףרַאד סע ; ךיז-וצ ןעמוק וצ טייקכעל

 רעד רעביא שיטילָאּפ ןוא דנַאל ןיא ךיז ייב שימָאנָאקע ןעלקיװטנַא ןענעק ךיז

 ַאזַא טכַאמעגכרוד ךָאד יז טָאה ,ט'הנעט'עג ךיא בָאה ,ןעמעלַא ךָאנ ; טלעוו
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 "ןהותא ַא טימ ןבױהנָא טזומעג ךָאד טָאה יז ,עיצולָאװער ַא טימ המחלמ

 ,,:טולב סייה וצ טריפרעד ךיוא ןבָאה םיחוכיוו עסייה ערעזנוא .י"והובו

 ךימ טריצָאװָארּפ ,ןַארָאטסער ןיא סייררעביא-עבָארּפ ַא ייב ,גָאטייב ַא ןיא

 :השעמ יד ייז ךיא לייצרעד ,דנַאלסור ןיא עגַארפ-ןדיא רעד טימ ךַאברעיוא

 -ַאּפ יד רעטנוא ,םישזער ןשירַאצ ןרעטנוא טבעלעג בָאה ךיא יו ױזַא

 עטסרעכיז סָאד זַא גנוניימ ןיימ זיא ,ןסורסייוו ,רעניווטיל יד רעטנוא ,ןקַאיל

 ןרעוו --- ךיא קידערּפ --- ןטרָאד ,דנַאלסור זיא עּפָאריײא ןיא ןדיא רַאפ דנַאל

 ךיז ןבעלסיוא סָאד .ןדיא ןענייז ייז סָאװ רַאפרעד רָאנ טגלָאפרַאפ טשינ ןדיא

 טקיטומרעד טרעוו סע : טרעקרַאפ ,טרעטשעג טשינ טרעוו ןושל ןשידיא ןפיוא

 ,ןגַאלרַאפ-רעכיב עשידיא יד ךרוד ,ןעגנוטייצ עכעלגעט עשידיא יד ךרוד

 רעד ןופ ןטלַאהעגסױא ןרעװ עכלעוו סרעטַאעט-הכולמ עשידיא יד ךרוד
 ןרעסעברַאפ ךיז טעװ עימָאנָאקע-דנַאל ענײמעגלַא יד ןעוו .אפוג גנוריגער
 ,הכרעמ עשידיא יד ןרעוו טרעסעברַאפ ךיוא אלימב טעו --- ךיא קידנערַאפ ---

 : טכָאקעצ ךַאברעױא ךיז טָאה םירוביד עכלעזַא קידנרעהרעד

 טשינ ליוו ךיא !קיװעשלָאב ַא טנייז ריא ! קיװעשלָאב ַא יו טדער ריא --

 ,שיט ןופ קעװַא טייג ןוא ףיוא ךיז טביוה רע !סעקיװעשלָאב טימ ןעמַאזוצ ןייז

 ,ךיוא רעטַאעט ןיא טינ רעמ ךימ ליװ רע זַא קָאנושַארטס ןייז ןָא םענ ךיא

 ןוא ןַאדָאמעשט ןיימ ןייא קַאּפ ,עבָארעדרַאג רעד ןיא רימ וצ רעבירַא ךיא .ייג

 ,ןגָארט ךימ ןלעװ ןגיוא יד ואוו ןייג וצ טיירג ןיב ךיא !"םייח ךליו;

 ?עגושמ טנייז ריא --- ןײטשדלָאג ךימ טלַאהרַאפ --- ? ריא טפיול ואוו -- -

 טָאה רע .ױזַא טצעביקעג רע טָאה סָאד .טניימעג טשינרָאג טָאה ךַאברעיױא

 ָאטשינ טנייז ריא ןעוו זַא שטָאכ טסייוו ריא .ןעיצוצנָא ךייא זיולב טניימעג

 זַא ןבעגוצ טשינ םתס לי רע .גנוניימ רעיא טימ רָאג רע טלַאה ,ייברעד

 ,ערעדנַא טימ קיטילָאּפ עבלעז יד טדעד רע ןעוו רעבָא .טכערעג טנייז ריא

 וצ ביל ךיז טָאה רע .טרָאװ ייב טרָאװ רעטרעוו ערעייא רעביא רע טדער
 ,רוחב ןטנעגילעטניא ,ןגולק ַא רַאפ ךייא טלַאה רע ,לסיבַא ךייא טימ ןרַאּפש

 | ?ןפיול ריא טעװ ןיהואוו ? ריא .טפיול עשז-סָאוװ

 | ,ןטעבעגרעביא ךיז בָאה'כ

 ןייק רעמ טשינ טדער --- ןײרַא ןײטשדלָאג רימ טמיור -- רימ טגלָאפ
 ןייק ךייא טעוו'ס ,רעדמערפ ַא טנייז ריא .רעצעלּפ עכעלטנפע ןיא קיטילָאּפ

 ,..עקירעמַא ןיא טשינ ןוא ָאד טשינ -- ןָאט טשיג סטוג
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 : ןגרָאמ זיב טנייה ןופ קיטילָאּפ ןדער טגעמעג ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ

 ןײטשדלָאג זַא טגייצרעביא ךיז בָאה'כ .טשימעג טשינ רעמ ךיז טָאה םייח

 טשינ ךיוא ןוא רָאיטקַא םעד רַאפ טנוזעג טשינ זיא'ס ;ןעװעג טכערעג זיא

 ...רעטַאעט ןרָאפ

 35 לטיּפ ַא ק

 החפשמ ןַאמשיילפ יד

 ןוא ןַאמסדנַאל רעצוװָארטסָא ןַא ,ןַאמשיײלפ עיי

 ייווצ ןוא ןיז ריפ ערעייז טימ ,ץלעק ןופ ,היח יורפ ןייז

 "יזומ יד יװ ָאטנָארָאט ןיא ט'מש'עג ןבָאה ,רעטכעט |

 ןבָאה ןעמַאמ רעד ץוח .טָאטש ןיא החּפשמ עטסשילַאק

 .טנעמורטסניא ןשילַאקיזװמ ַא ףיוא טליּפשעג עלַא ייז

 טנעקרענָא ןעוועג ןענייז ינעשזד רעטכָאט יד ןוא סקַאמ ןוז רערעטלע רעייז

 רָאפנעמַאזוצ םעד ףיוא טרעצנָאק ַא ןליּפש רעייז רַאפ .רעדניק-רעדנואוו יוװ

 דנע סטיעטס דעטיינוי יד װָא סנשיזוימ ווָא ןָאשיערעדעפ ןעקירעמַאא ןופ

 רעטלע ןיא לַאדעמ םענעדלָאג ַא טימ טריטנעזערּפ ייז ןעמ טָאה *עדענעק

 -רעסנָאק ָאטנָארָאטק יד טקידנעעג ןבָאה ינעשזד ןוא סקַאמ ,רָאי 12711 ןופ

 זירַאּפ ןייק טקישעג ס'נַאמשיילפ יד ןבָאה ץסקַאמ ."קיזוימ וװָא ירָאטַאװ

 ןפיוא ןטַאט ןטימ ןבילבעג זיא ינעשזד ,לדיפ ןפיוא םוידוטש ןייז ןצעזוצרָאפ

 ןטלַאהעגנָא טָאה יז סָאװ "בַאשזד, ַא -- רעטַאעט ןשידיא ןיא *בַאשזד;

 .ףלעווצ רָאי ַא ןעוועג טלַא זיא יז ןעוו ןָא-זייוודניק ןופ

 ןיא רעטַאעט ןשידיא ןיא יוװ ױזַא .לדיפ טליּפשעג טָאה ןַאמשיילפ .ינעמ

 ינעמ טָאה ,לדיפ ןייא יו רעמ ןענוגרַאפ טשינ ךיז ןעמ טָאה ָאטנָארָאט

 ןענייז רעטסעקרָא ןיא רעקיזומ עקירעביא יד .טײּפמָארט ןפיוא טעבורטעג

 ןופ רעדָא ,ס'נַאמשיילפ יד -- דצ ס'נטַאט ןופ : החּפשמ רעד ןופ ןעוועג ךיוא

 .ס'נייטשרעבליז יד -- דצ ס'עמַאמ רעד

 ךיז טלָאמעד ןיוש טָאה ,הווצמ-רב רַאפ לגניא ַא ךָאנ ,ןַאמשיילפ ווייד

 ףיוא ןליּפש וצ ןבױהעגנָא ךיוא ןבָאה לַאס ןוא יעפ .ָאנַאיּפ רעד וצ ןעמונעג
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 ףזיװעגסױרַא טשינ ןעגנוגיינ עשילַאקיזומ ןייק ןבָאה ייז .טנעמורטסניא ןַא
 ,"הלטבל-הכרבע .ַא רַאפ ,קיזומ ךייש סָאװ ,ןטלַאהעג ייז ןעמ טָאה

 טימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא טניואוועג ןבָאה ייז ואוו עקזייהןַאמשיילפ יד
 ןעוו ,טריציטקַארּפ ןעמ טָאה טכַאניב טעּפש זיב ירפ רעד ןיא ןופ .הניגנ
 ןענייז עכלעוו רעליש יד ןבױהעגנָא ןבָאה ,טרעהעגפיוא ןבָאה רעדניק יד
 ,החּפשמ-ןַאמשיילפ רעד ןופ רעדניק ערעטלע יד ייב סעיצקעל ןעמענ ןעמוקעג

 ןילַא עקַאט טָאה ,עלעקיורפ עקיפיפ ַא רעבָא עקירעדינ ַא ,היח עמַאמ יד
 ףיוא ,קיזמ ףױא ןיבמ ַא רעבָא ,טנעמורטסניא ןייק ףיוא טליּפשעג טשיג
 ךיז טנרעל בר ַא ייב עסקיש ַאש :ךָאד טגָאז ןעמ .ןעוועג יז זיא ,רעקיזומ ַא
 ןטיירגוצ ןוא ךיק ןיא ןייטש טגעמעג טָאה יז ,"תולאש ןענע'קסּפ סיוא ךיוא
 יז טָאה ,דניזעג-זיוה שילַאקיזומ ריא רַאפ סטכעקעג טימ ּפעט .עסיורג יד
 דךלַאב יז טָאה ,דרָאקַא ןשלַאפ ַא רעדָא ,עטָאנ עשלַאפ ַא טרעהרעד רעבָא
 ןברַאה ןטימ סױרַא ךיק ןופ ןרעה טזָאלעג ךיז ןוא טנַאה רעד ייב טּפַאכעג
 זיא'ס לייװ ,טָאנ יד ןיא ןקוקנײרַא ןוא ןפָאלב טשינ לָאז ןעמ זַא טרָאװ
 ַא ןעוועג זיא ,ךיא קנעדעג ,טיײקכַאװש עטסערג ריא ."רחַא-רבד יװ ףירט;
 ,טנוה-ייצילָאּפ

 -ןיר, טנוה-יײצילָאּפ רעד רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג טלָאמעד זיא ָאניק ןיא
 רעד ןכלעוו ןיא םליפ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ טָאה היח יורפ ,"ןיט-ןיט
 ןוא עלעטניה ןיילק ַא טלדנַאהעגנײא טָאה יז .?טעװערַאטסעג, טָאה טנוה
 -ןיט-ןיר, ןופ עיּפָאק ַא ,בלכ ַא ןסקַאװעגסיױא זיא רע זיב טעװָאכעגסױא םיא
 -ַאג ןפיוא ס'נַאמשיילפ יד ייב ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא בלכ רעד ןעוו ."ןיט
 ןטימ טריקיזיר ןעמ טָאה ,ןטרָאגנייװ ןיא ?ןטַאט ןשיטניה; ןייז ייב יװ ,קינ
 ,זיוה ןיא ןייגוצנײרַא ןבעל

 ק

 ןבָאה ,טריפעגפיוא ןבָאה רימ עכלעוו ןסעיּפ עשילַאקיזומ עטשרע יד וצ
 "רעייפ עקּפיצ, טליּפשעג ןבָאה רימ .קיומ עלעניגירָא יד טכַארבעג רימ
 ןייז ןוא ןעיליל רָאדיזיא ןופ "ביל רעניטסעלַאּפא ;ןהָאק .ה לעומעס ןופ
 גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה סָאװ "טלצוו רעד ןופ דניק-ףיטש סָאד, עסעיּפ
 -קַא רעייז ןעוועג זיא עכלעוו עמעט ַא טלדנַאהַאב טָאה'ס לייוו ,םוטעמוא
 וצ גָאװצ םעד ןגעוו *סנָאשיינ ווָא גיל, רעד רַאפ הנעט עשידיא יד :לעוט
 -ָאלעמ טליּפשעג ךיוא ןבָאה רימ ,דנַאלמיײה שידיא ַא רַאפ עניטסעלַאּפ ןכַאמ
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 ןסעיּפ יד .לעגיס םַאיליװ ,ןַאמיירפ סיאול ,שטיװָאנַאמלַאק רעה ןופ סעמַארד

 ךָאװ רעד ןטימ ןיא .(סדנעיקיוװ) ןכָאװ-ףוס יד רַאפ טלעטשעג ןעמ טָאה

 "ער ןטסנרע ןופ ןסעיּפ ןעז וצ רעטַאעט ןיא םלוע רעסיורג ַא ןעמוקעג זיא

 | .  .רַאוטרעּפ

 "רַא עקיטייז ןעמוקעגוצ רימ ןענייז רעליּפשיוש סלַא *בַאשזד, ןיימ וצ |

 ךַאברעיױא ןעוו ןדנ ןיא טצַאשעגנײרַא טשיינ בָאה ךיא עכלעוו ןטכילפ ,ןטעב

 ַא ןבַײרשנָא טימ ןָאטעג-הבוט ַא לָאמניײא רָאנ ךיא בָאה .טרישזַאגנַא ךימ טָאה

 -סױרַא טימ ןעוועג-דבכמ ןיוש רימ ןעמ טָאה ,לדיל ַא ,לבמַאסנַא ןשילַאקיזומ

 ;לענש ףיוא טפרַאדַאב סע טָאה'מ ןעוו ןלָאר עכעלטע ןביירשסיוא ןפלעה

 עשילגנע טימ טעװעקיּפעגנָא זיא סָאװ טסקעט ַא שידיא ףיוא ןביירשרעביא

 םעד ןריגיריד וצ דובכ רעד ןרָאװעג טלייטעגוצ וליּפַא רימ זיא'ס .רעטרעוו

 ןופ קיחמ טימ עטערעּפָא ןַא -- "ןרעטש רעשידיא רעד, ןופ טקַא ןטשרע

 רעטרעוו עשידיא יד טימ ןכירקסורַא טנעקעג טשינ טָאה ינעשזד .שריה דוד

 ריא ךיא בָאה ,ןטָאנ יד רעטנוא טנכייצרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ טסקעט ןופ

 ךיז טָאה רָאכ רעד .ןעגנַאזעג יד רָאכ ןטימ ןרידוטשנייא ןפלָאהעגסױרַא

 ןעגנוזעג ייז ןבָאה טריפעגנָא בָאה ךיא ןעוו זַא ,טניואוועגוצ ױזַא רימ וצ

 "רעיוא זיא .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז ייז ןבָאה רימ ןָא רעבָא ,ןייש רעייז

 טשרע ךיז טביוה עלָאר עשימָאק-ףוב ןיימ יו ױזַא : ןַאלּפ ַא ףיוא ןלַאפעג ךַאב

 ,רעטסעקרָא ןטימ ןריגיריד טקַא ןטשרע םעד ךיא לעװ ,טקַא ןטייווצ ןיא ןָא

 ןליּפש ךיא לעװ ,ןעגניז וצ ליפוצ רָאכ רעד טשינ ןיוש טָאה טקַא ןטייווצ ןיא

 יעניב רעד ףיוא עלָאר ןיימ

 "רָאג ,ןַאמשיילפ עייש ,רעקיזומ ןלעיציפָא רעזנוא טָאה לַאפנייא רעדי

 יינעשזד --- רעטכָאט ןייז ןלעפעג קרַאטש רעבָא זיא'ס .טקעמשעג טשינ

 -ָארּפ רעד ףיוא ןעוועג זיא רעגייטש רעד יו ,ןסעיּפ ןקַאב ןביױהנָא םייב

 "מָאק ןוא ןביירש ןופ טעברַא ערטסקע יד ןָאט טזומעג ןיוש ךיא בָאה ,ץניוו

 טעברַאעג ךיא בָאה ןדנוטש ערטסקע יד ,ןרָאיטקַא יד רַאפ רעדיל ןרינָאּפ

 קיטרַאפ ןגעלפ רימ ןעוו .ָאנַאיּפ רעד ייב ן'ינעשזד טימ קידנציז רעטַאעט ןיא

 ,ייברעד ןעוועג טשינ זיא עטַאט ריא ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב טעברַא רעד טימ ןרעוו

 ריא וצ ןײגנײרַא .זיוה רעייז וצ זיב ריצַאּפש ַא ןעמענ ךָאנרעד רימ ןגעלפ

 .יי טגַאװעג בָאָה ךיא טשינ ןוא ןטעברַאפ ךימ טָאה'מ טשינ -- זיוה ןיא

 טנַאסערעטניא ןַא טימ ןצניינ רָאי ַא ןופ לדיימ ַא ןעוועג זיא ינעשזד | 

 ןגיוא עט'מולח'רַאפ ,עיורג ,עסיורג עריא רעבָא ,טייהנייש ןייק טשינ .םינּפ
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 ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא יז .קורדנייא ןקרַאטש ַא רעייז טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה
 םעד ךיז ףיוא ןגָארטעג יז טָאה ןָא-ןרָאי-רעדניק עריא ןופ .ָאנַאיּפ רעד ןיא
 -מַא טַאהעג ךיוא טָאה יז ,רעטסעקרָא ןיא ןטַאט םעד ןפלעהסיורַא ןופ ךָאי
 ןסָאלשַאב ןבָאה ןרעטלע יד רעבָא ,ןיטסינַאיּפ-טרעצנָאק ַא ןרעו וצ עיציב
 ןבָאה ןדייב רַאפ ,ץ'סקעמ רעדורב ריא רָאנ טסיטרעצנָאק ַא רַאפ ןטיירגוצוצ
 -ץג טָאה סקעמ .טקעלקעג טשינ ןטסנידרַאפ-רעטַאעט עשידיא ס'נטַאט םעד
 -ןצסיוא .זירַאּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא ,ןרידוטש וצ עידנעּפיטס ַא ןגָארק
 ןגָארקעג ךיוא טָאה ינעשזד .עבטמ ענייש ַא טסָאקעג טָאה טרָאד םיא ןטלַאה
 ןביילב טזומעג טָאה יז רעבָא ,םוידוטש ריא ןצעזוצרָאפ ףיוא עידנעּפיטס א
 יצ קפס ַא ןעוועג זיא ָאנַאיּפ רעד ייב ריא ןָא לייוו ,רעטַאעט ןיא ןטַאט ןטימ
 טַאהעג טשינ ןבָאה ןרָאיטקַא .רעקיזומ סלַא טרישזַאגנַא ןיילַא םיא טלָאװ ןעמ
 ַא טלָאװעג רָאנ ןבָאה ייז .לדיפ ַא טימ קיזומ יד ןרידוטשוצנייא קשח ןייק
 ןליּפשיָאנַאיּפ ריא .ָאנַאיּפ רעד ףיוא טרידוטשעגנייא ינעשזד .טָאה ,ָאנַאיּפ
 ,לעטשנעמַאזוצ םעניללק ַאזַא .ןופ רעטסעקרָא םעד ןטלַאהעגפיוא ךיוא טָאה
 ריא טימ זַא ,טלעװ-רעטַאעט רעד ןיא טסואוַאב ןעוועג ןיוש זיא ינעשזד
 ,רעטסעקרָא רעצנַאג ַא ןיילַא יז זיא ָאנַאיּפ רעד ייב

 ,שידיא ןקיטּפַאז ַא טדערעג ךָאד ינעשזד טָאה ,ָאטנָארָאט ןיא ענעריובעג ַא
 רַאפ ,רעטַאעט ןשידיא ןטימ ןדנוברַאפ ןרָאי ליפױזַא ,טשינ .רעדנואוו ןייק
 ןעמעוו טימ טַאהעג בָאה'כ לייוו ,טייקיטכיוו סיורג ןופ ןעוועג סָאד זיא רימ
 טימ טפַאשטנַאקַאב ןכוז וצ ףיוא ןבעגוצּפָא ךיז .שידיא ףיוא ןדערפיונוצ ךיז
 ץוח .טַאהעג טשינ טייצ ןייק ךיא בָאה םעד ףיוא ,טָאטש ןופ לדיימ גנוי ַא
 ,,,לדיימ ַא טימ סיוא טייג ןעמ ןעוו ןטסָאק ןזָאל ךיז ךָאד ןעמ ףרַאד ,םעד

 עבָארּפ ייב גָאטיײב .רעטַאעט ןיא רָאנ טכַארברַאפ ךיא בָאה ן'ינעשזד טימ
 גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ ריא טימ ןייג וצ .גנולעטשרָאפ רעד ייב טנוװָא ןיא ןוא
 טשינ לָאמנייק עטַאט ריא ,סנטשרע ,טלָאװ ןַארָאטסער ַא ןיא ןעגנערברַאפ
 :עצװָארטסָא ןופ טעקיטע רעד ייב ןטלַאהעג ךָאנ ךיז טָאה רע ; טביולרעד
 ַא טימ *עקדנַארא ַא ףיוא ןזָאלסױרַא טשינ ךיז טעװ לדיימ שיתבה-לעב ַא
 ,סגטייווצ , . ,"רמושא ַא ןָא ןוא ןתח רעלעיציּפָא ריא טשינ זיא סָאװ רוחב ַא
 טימ טפַאשטניירפ ס'רעטכָאט ןייז ןקיטומרעד טלָאװעג טשינ ןַאמשיילפ טָאה
 ץיינעשזד רעטכָאט רעטריטנַאלַאט ןייז ."הרבח, יד יז ןעק רע ,"רעטקע; ןַא
 ,ךודיש ןרעסעב ַא ןקישוצ םלוע-לשדונובר רעד ןיוש טעוװו

 טקרעמַאב טשינ ךיא בָאה ,רימ וצ טליפעג טלָאמעד טָאה ינעשזד סָאװ
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 ,ןלָאר ,רעטַאעט ןעניז ןיא ןגעלעג רָאנ זיא רימ .ןפירגַאב טשינ רשפא ןוא

 טרָאװ ַא טימ טײדעגנָא טשינ טייצ עצנַאג יד טָאה ינעשזד ,טלעג ,ןליּפש

 ללכב זיא יז .קיטליגכיילג טשינ רימ וצ זיא יז זַא ,שינערעהוצנָא ןַא רעדָא

 ןיא ךעלדיימ עקידװעדערַאב יד ןופ רעדָא עקידוועדער יד ןופ ןעוועג טשינ

 זיא ןגעווטסעדנופ ,ןצרַאה םוצ קרַאטש ןעוועג רימ זיא יז שטָאכ .ןרָאי עריא

 ַאּפש עקידלושמוא ערעזנוא ןופ זַא קנַאדעג ןפיוא ןעמוקעג טשינרָאג רימ

 יו .גנודניברַאפ-סנבעל עטסנרע ןַא ןזָאלסיוא זנוא ןשיוװצ ךיז טעװ ןריצ

 יןעמוקעג טשרע ךָאד ןיב'כ 1 ןבָאה הנותח ןופ ןטכַארט טנעקעג ךיא בָאה ױזַא

 ! עגושמ 1 רָאג ןבָאה הנותח .ןגרָאזרַאפ טשינ ןיילַא ךיז לייוורעד ךָאנ ךָאד ןעק'כ

 ןסעיּפ עטסנרע

 -רָאפ-ךָאװ-ןטימ יד ייב טשרע ךיא בָאה רעליּפשיוש סלַא טבעלעגפיוא

 "םולש ,ןייבשריה ץרּפ ןופ ןסעיּפ יד טליּפשעג ןבָאה רימ ןעוו ,ןעגנולעטש

 "רעב דודיקחצי ,ןירבָאק ןָאעל ,ָאקמיב לשיפ ,ןיביל .ז ,ןידרָאג בקעי ,םכילע

 .עטיל ןופ ךָאנ רעגניפ יד ףיוא טנעקעג ךיא בָאה רַאוטרעּפער םעד .שטיװָאק

 םיובנעשריק רעקיטירק רעד ןוא םוקילבוּפ סָאד ןבָאה רַאוטרעּפער םעד ןיא

 רַאפ וליפַא גנושַאררעביא עמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא'ס .טביולעג קרַאטש ךימ

 יד ןיא ןיירַא ױזַא ךיז בעל ,"רעקימָאק-ףוב, רעד ,ךיא סָאװ עּפורט רעד

 .ןסעיּפ עשירַארעטיל יד ןופ ןלָאר עטסנרע

 יד .ץרעלטרעג רבח ןיימ ףיוא ןעוועג ךעבענ זיא תונמחר רעסיורג ַא

 ץרעלטרעג .ךַאברעױא ןוא ןַאמגינָאה ןעמונעג ךיז ןבָאה ןלָאר-רענעמ-טּפיוה

 טשינ םיא ןענייז עכלעוו ןלָאר-ןטנַאגירטניא יד ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענייז

 דצ ןטוג םעד ןרידָאלּפַא וצ עדָאמ ַא זיא עקירעמַא ןיא ,ןצרַאה םוצ ןעוועג

 רעטקַארַאכ םעד וצ עיטַאּפמיס ןופ קורדסיוא סלַא :ענעצס ַא ןטימ ןיא וליּפַא ---

 ,דצ רעטכעלש רעד .עניב רעד ףיוא טריציפענָאזרעּפ רעליּפשיוש רעד סָאװ

 וצ טשינ .עיטַאּפיטנַא ןופ ןכייצ סלַא "ןעק-וב, ַא טימ טײלגַאב טרעוװ ,רעדיוו

 רע ןכלעוו ּפיט ןטכעלש םעד וצ רָאנ ,הלילח ,ךעלנעזרעּפ רעליּפשיוש םעד

 רעלטרעג טָאה םוקילבוּפ ןופ ןכורבסיוא עלענָאיצָאמע יד ,טריזירעטקַארַאכ

 קרַאטש טָאה רע ןוא רָאיטקַא סלַא ןובשח ןכעלנעזרעּפ ןייז ףיוא ןעמונעג

 ,ןטילעג ןופרעד

 טשינ רעיש רעלטרעג טָאה "ריזח עקשָאמ, עמַארד סע'שטיווָאקרעב ייב
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 טסילשרַאפ עסעיּפ רעד ןופ ףוס םוצ .עניב רעד ףיוא ןבעל סָאד ןריולרַאפ
 -ָארּפמיא טָאה'מ .זיוה סָאד רעטנוא טדניצ ןוא רעלעק ןיא ןוז ןייז עקשָאמ
 סָאװ קעשָארּפ ַא טּפַאטרעד טָאה ןַאמגינָאה ,עניב רעד ףיוא רעלעק ַא טריזיוו
 טליּפש עקשָאמ סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד .ךיור טימ רעייפ טריצודָארּפ
 ןעמ טרעה ,טלַאפ גנַאהרָאפ רעד זיב ענעצס עשיטַאמַארד עטצעל ןייז ּפָא
 לָאז רע ןטַאט םייב ךיז טעב ןוז רעד ןוא ריט-רעלעק רעד ףיוא ןּפַאלק סָאד
 ףיוא ,ךעבענ ,טָאה רעלטרעג .רעלעק ןקידנענערב םעד ןופ ןזָאלסױרַא םיא
 טעװעטַאר !סױרַא ךימ טזָאל : תולוק ענעמונַאב טימ ןעירשעג עקַאט ן'תמא ןַא
 טָאה סָאװ ךיור םעד ןופ ןרָאװעג טקיטשרעד טשינ רעיש זיא רע לייוו ! ךימ
 -סױרַא םיא ןעמ טָאה ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד ןעוו ,ןטרָאד ןופ טצעזעג
 ,ןט'שלח'רַאפ ַא רעלעק ןופ טּפעלשעג

 טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה ןעגנולעטשרָאפ עשירַארעטיל יד ןיא
 ,ןייש .רעצינש (ָאריּפַאש) ַאטעירנעה :?עמַאד עטשרע; עשיטַאמַארד רעזנוא
 יד טריפעגכרוד יז טָאה ,עניב רעד ףיוא טנַאגעלע ןוא קידנצייר ,קנַאלש
 וצ .גנורַאפרעד רעשירעליּפשיוש טימ ןוא טנַאלַאט טימ ןלָאר-ןעיורפ-טּפיוה
 -מיא רעד ןייז ןופ טידערק רעד ןבירשעגוצ טרעוו ,רעצינש סיאול ,ןַאמ ריא
 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןטשרע םעד ןופ ריסנַאניפ ןוא רַאסערּפ
 רעכייר לאונמע ,ימע-ןב בקעי ןופ גנוריּפנָא רעשירעלטסניק רעד רעטנוא
 גנורילבַאטע רעד וצ טריפרעד טָאה וטפיוא רעד .טיורקדליש ףלָאדור ןוא
 עּפורט רעזנוא רַאפ .שארב ץרַאוװש סירָאמ טימ *רעטַאעט-טסנוק ןשידיא; ןופ
 ,סניוועג רעסיורג ַא רָאג ןעוועג רעצינש ַאטעירנעה זיא ָאטנָארָאט ןיא

 טנַאלַאט רעד טנײשעגסױרַא טשרע טָאה רַאוטרעּפער ןטסנרע םעד ןיא
 -רעטקַארַאכ ןטנעגילעטניא ,ןקידנרעק ַא ןעזעג טָאה'מ ,ןײטשדלָאג בקעי ןופ
 ןבָאה סָאװ עפורט רעד ןיא עטלייצעג יד ןופ ןעוועג ךיוא זיא רע .רָאיטקַא
 ןעמוקעגסיוא זיא םיא סָאװ ןּפיט ענעדיישרַאפ יד רַאפ ןרימירג ךיז טנעקעג
 עשינָארכ ןייז טרעטשעג קרַאטש רעייז ,רעדייל ,םיא טָאה'ס ,ןלעטשוצרָאפ
 -יּפשיוש יד ,רעטכָאט ןייז .םעד ןופ ןטילעג קרַאטש טָאה רע .טייקירעזייה
 ריא ןופ קלח ןסיורג ַא ט'נשרי'עג רעכיז טָאה ,ןײטשדלָאג טָאלרַאש ןירעל
 ,ןײטשדלָאג בקעי ,רעטָאפ ןקילעזטָאג ריא ןופ טנַאלַאט

: 
 ,ןטנעדוטס עטמיטשעג-שיטסינויצ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עגנוי עּפורג ַא
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 ףיא עסעיּפ ַא ןרידוטשנייא ייז טימ לָאז ךיא זַא ןגָאלשעגרָאפ רימ ןבָאה

 רעייז סע בָאה ךיא ןוא ןלעפעג קרַאטש טָאבנָא רעד זיא רימ .שיאערבעה

 | .ןעמונעגנָא ןרעג

 טשינ רימ זיא עּפורג-ןרָאטַאמַא ןַא טימ רָאסישזער סלַא טעברַא יד

 רעד טימ גלָאפרעד ןשּפיה טימ ןָאטעג ןיוש סע בָאה ךיא .דמערפ ןעוועג

 .עטיל ,ענוװָאק ןיא ?ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאהא םעד ןופ עּפורג רעשיטַאמַארד

 עשיווטיל יד עכלעוו גנולעטשרָאפ עשידיא עטשרע יד טריסישזער בָאה ךיא

 -ערעּפָא;-הכולמ ןטיובעגפיואיינ םעד ןיא ןליּפש וצ טביולרעד טָאה גנוריגער

 | / .ןטרָאג-טָאטש רענווָאק ןיא *רעטַאעט

 ,ןַאמרעיײה ןַאמרעה ןופ "יחצנה ידוהיהא ןלעטש וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ

 ינדָארַאנ; ןיא ווָאלָאקָאס דינָאעל טימ ענווָאק ןיא טליּפשעג עסעיּפ יד בָאה ךיא

 טצעזעגרעביא טָאה ןטנעדוטס יד ןופ רענייא .שידיא ףיוא רעטַאעט-?םָאד

 -ָאקָאס ןכַאמכָאנ טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רימ .שיאערבעה ףיוא טסקעט .םעד

 טָאה עפורג יד לייוו שינכעט טסַאּפעגוצ טשינ ךיז טָאה סע ; ישזער ס'וװָאל

 ךיז רַאפ ןעזעג בָאה'כ .עניב רעשירָאזיװָארּפ ַא ףיוא לַאז ַא ןיא טליּפשעג

 יד ןרילומרָאּפ ןײלַא ןוא ןעלגילפ עניימ ןעמענעצ וצ טייהנגעלעג עטוג ַא

 עיצּפעצנָאק עיינ ןיימ בָאה'כ .יובעג ןשינכעט ןופ עװנַאק רעיינ ַא ףיוא עסעיּפ

 -סיוא עקיטרַאנגיײא עניימ טימ טנכייצרַאפ עסעיפ רעד ןופ ענעצסנַאזימ ןוא

 טימ ןרָאסישזער יד .עבָארּפ וצ קיטרַאפ ,טפעה ַא ןיא םינמיס ענעלָאמעג

 רעטעּפש ךיוא ןוא טלָאמעד זיב ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו

 ןענייז יז דלַאביוװ זַא ןייז ןעק .טיירגעגוצ טשינ ךעלכיב-ישזער עכלעזַא ןבָאה

 יד קידנליּפש זיא .ןרָאסישזער יד ןוא רעליּפשיוש-טּפױה יד ןעוועג ןיילַא

 ,קיניװנסױא ישזער יד טקנעדעג רשפא ייז ןבָאה טייצ רעגנַאל ַא רַאפ ןסעיּפ

 ,טקרעמַאב טשינ ייז ייב ךיא בָאה ךעלכיב- ישזער ןַיק

 רעליטשיוש- ןטנעדוטס עניימ טימ ךיא בָאה ןטייקירעווש עסיורג ןייק

 עניימ .טָאטש ןיא םשור ַא טכַאמעג טָאה גנולעטשרָאפ יד .טַאהעג טשינ

 רעטַאעט ןשידיא ןופ רָאיטקַא רעגנוי ַא : ןגיטשעג ןענייז בושי ןיא .סעיצקַא

 םיא .טמוק'ס ,עכעלטנגוי יד סױרַא טפלעה ,רָאסישזער ַא ,שיאערבעה ןעק

 ,חוכ-רשיי ַא

 טימ ןקוק רימ ףיוא ןעמונעג ךיוא ןבָאה עּפורט רעד ןופ ןרָאיטקַא יד

 ןרָאװעג ךיוא ןיב ךיא .תחנ רַאפ ןצלָאמשעג ךיז טָאה אנינח .ןגיוא ערעדנַא
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 ןעמעוו וצ ,ןינעשזד ייב רקיע רעד -- החּפשמ-ןַאמשיײלּפ רעד ייב בושח

 ,רערעמ ןוא רערעמ ץלַא גָאט ַא סָאװ ןגיוצעג ךימ טָאה סע

 -עגוצ ךיא בָאה ,ישזער ןיימ רַאפ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ רַארָאנָאה םעד
 ןופ עמוס עקיטיונ יד טגיילעגייב ןוא ןגעמרַאפ ןטרָאּפשעגּפָא ןיימ וצ טגייל
 -ןרָאיטקַא רעד ןיא טפַאשרעדילגטימ ףיוא עיצַאקילּפַא ןיימ טימ רַאלָאד 0
 לעוו'כ זַא ,רעפטנע ןַא טימ טלעג םעד ףיוא הלבק ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא ,ןָאינוי
 ,"עבָארּפ, ַא ןקיליװַאב רימ טעװ עוויטוקעזקע יד ןענַאװ זיב ןטרַאװ ןפרַאד
 ןעמַאזקע םעד לעוו'כ לַאפ ןיא ,ןגָאזסיױארָאפ טשינ ןעמ ןעק סָאד --- ? ןעוו
 ןבואר : ןבירשעגרעטנוא .ןרעקמוא טלעג סָאד רימ ןעמ טעװ ,ןטלַאהסיוא טשינ
 ויכרַא ןיא רימ ייב ךָאנ טגיל לווירב עלעניגירַא סָאד) רעשזדענעמ ,ןיקסוג

 יה , .(ץנעדנָאּפסערָאק ןיימ ןשיווצ

 ךילגטימ א טימ תוכייש ַא טָאהעג טָאה סָאװ שינעעשעג עשיגַארט ַא
 רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ טָאה ,עּפורג"ןרָאטַאמַא רעשיאערבעה ןיימ ןופ
 קרַאטש ןעוועג זיא ןרָאי ענעי ןיא .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ץנַאג טרעדורעגפיוא
 ,סרעטַאעטרַאניק יד ןיא סעיצַאטנעזערּפ-ליװעדָאװ עשילגנע יד רעלוּפָאּפ
 -ליװעדָאװ עניב רעד ףיוא טריטנעזערּפ ךיוא טלָאמעד ןעמ טָאה ןעמליפ יד וצ
 םעד טימ .ןרָאפעגמורַא ןענייז ןרָאיטקַא-ליװעדָאװ יד .יווער ןוא ןעמַארגָארּפ

 רעלטסניק לָאצ ַא ןעמוקעגסױרַא ןענייז ייז ןופ .גנַאל-ןרָאי םַארגָארּפ ןבלעז
 ,יײװדָארב ףיוא ןוא דואווילָאה ןיא סערעירַאק עסיורג טכַאמעג ןבָאה עכלעוו

 ןַא טלעטשעגפיונוצ טָאה עּפורג"ןרָאטַאמַא רעטנָארָאט ןיימ ןופ רוחב ַא
 ןבָאה ייז .ךעלדיימ ןוא םירוחב עקיאעפ טימ םַארגָארּפ-ליװעדָאװ ןשילגנע
 .עגסיױא זיא רימ .עקירעמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוא עדַאנַאק ןיא ןבױהעגנָא
 ךיא ואוו טעטש עקינייא ןיא עּפורג רעד טימ רוחב םעד ןענעגעגַאב וצ ןעמוק
 רע טָאה ךימ ,ןסירגַאב ךימ רעטַאעט ןיא ןעמוק טגעלפ רע .טליּפשעג בָאה
 ערעירַאק רעשיטסיטרַא ןַא ףיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע סָאװ ןעקנַאדרַאפ וצ
 ,טלייצרעד רע טָאה --

 ןגָארטעצ ןעגנוטייצ עשידיא ןוא עשילגנע עלַא ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא
 "רעד רָאיטקַא-ליװעדָאװ :סעיינ עכעלרעדיוש יד טייז רעטשרע רעד ףיוא
 טקוקעגנָא בָאה'כ ."טכוזרעפייא ןופ לַאפנָא ןַא ןיא עשרָאינטרַאּפ ןייז טעדרָאמ
 בָאה'כ : םעטָא רעד טּפַאכרַאפ רימ טָאה'ס ןוא עיפַארגָאטָאפ ס'רעדרעמ םעד
 -ַארט רעד טימ טְכָאקעג טָאה'ס .רָאטַאמַא רעטנָארָאט ןיימ טנעקרעד דלַאב
 -קירטקעלעא םעד ןגירק טעװ רע זַא טקנעדעג טָאה'מ .גנַאל"ןכָאװ עידעג
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 רעד טָאה ךימ .הסיפת רעקיביײא טימ ןעמוקעגּפָא רעבָא זיא רע ,"רעשט

 ןפורעגסױרַא ךיוא טָאה'ס ;שפנ-תמגע ךס ַא טפַאשרַאפ דָאזיּפע רעשיגַארט

 ,ָאטנָארָאט ןופ בושי ןשידיא םעד ןיא רעצ ןפיט

 סעיצקַארטַא-ירַאטס,

 ןיוש ךיז ןגעלפ טייצ-םירוּפ םורַא זַא ,טריפעג ךיז טָאה ןרָאי ענעי ןיא

 *טַא-*רַאטס2 רעקרָאיינ יד טעטש:ץניװָארּפ יד ןיא ןזָאלרעטנורַא ןעמענ

 -עמַא יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז דלודעגמוא טימ טרַאװעג בָאה ךיא ..סעיצקַאר

 ןוא טרעהעגנָא ליפױזַא ךיז בָאה ךיא עכלעוו ןגעוו ,"ןרעטש; רענַאקיר

 ,טנעײלעגנָא

 זיא ,ןײטשדלָאג ינעשזד ,יורפ  ןייז ,לבעג סקַאמ ןעוועג זיא רעטשרע רעד = |

 "וינ ןיא ירעוַאב רעד ףיוא ,"רעטַאעט-סלּפיּפ ס'לבעג; ןיא ןליּפש ןבילברַאפ

 ,ןײטשדלָאג רתסא ,רעטסעװש ס'ינעשזד ןעמוקעג ךיוא זיא םיא טימ .קרָאי

 טנעצָארּפ-יָאטורב; ףיוא ןעוועג זיא עסערּפמיא רעזנוא טימ .ךַאמּפָא ס'לבעג

 ;ןוז ןייז טכַארבעגטימ רע טָאה עסַאק יד ןטיהוצּפָא ףיוא ,עמַאננַיא רעד ןופ

 ,לבעג ירעה "רעשזדענעמ; םעד

 רעגַאלש ַא -- "טנעמָאמ רעסיורג רעד; ןעוועג זיא גנוריפֿפיוא עטשרע יד

 רַאפ טנעייל רָאילָארטסַאג רעד זַא ךיז טריפ סע .גרעבנייטש ןוא לבעג .ןופ

 -עט ףיוא .ןליּפש טייג ןעמ סָאװ עסעיּפ רעד ןופ טסקעט םעד עּפורט רעד

 םענייא ןדעי טנעקעג טָאה לבעג ."גנוזעלרָאפ, סע .רימ ןפור ןושל-רעטַא

 ,רעירפ ךָאנ טליּפשעג םיא טימ ןיוש ןבָאה ןרָאיטקַא עקיניַײא ,עּפורט רעד ןופ

 עקַאט טָאה .ןעוועג ךיא ןיב ,טנעקעג טשינ טָאה רע ןעמעוו רעקיצנייא רעד

 ןבעל ןיימ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךָאד זיא'ס ,טיוה יד רימ ףיוא טרעטיצעג

 יװ טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא טימ עניב ןייא ףיוא ןליּפש וצ סיוא טמוק רימ סָאװ

 ַא ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט םענעגייא ןַא ןופ רַאסערּפמיא ןַא ,לבעג סקַאמ

 ןעגנוריפפיוא עסיורג ןופ רָאסישזער ַא ,ןסעיּפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ גרוטַאמַארד

 ַאזַא טימ רעליּפשיוש ַא :םלוכ-לעו ןוא ,קרָאי-וװינ טרעדור .סע .עכלעוו טימ

 . ,ןעמָאנ-טלעוו

 רידָאלּפַא ,ןרידָאלּפַא רעליּפשיױש יד .עסעיּפ יד ןענעייל טקידנע לבעג

 { טגָאז רענייא יו ,שיניצ ךיז טלכיימשעצ ןוא זנוא ףיוא טקוק לבעג ,ךיוא ךיא

 ןָאטעג ךיא טלָאװ סָאװ !ןפָארטעג ךימ טָאה קילג ַא ,ונ ? ךייא טלעפעג'ס
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 ללכב ףרַאד רעוו .ןליּפש יוו-ייס סע ןעמ טעװ ? טשינ ךייא טלעפעג'ס ןעוו

 טרעוו'ס ,קרָאיײוינ ןיא עיצַאסנעס עטסערג יד זיא עסעיּפ יד ? המכסה רעייא

 !ןָאזעס ןצנַאג ַא טליּפשעג

 ןרילָאטסניא עניב רעזנוא ףיוא ןעמ טעװ ױזַא יו ןיוש טרעדנואוו ךימ

 .עמַארדָאלעמ ס'לבעג ןיא עלָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפש סָאװ טקעפע-ןגער םעד

 טפיול םוקילבוּפ סָאד זַא ,ןעגנוטייצ רעקרָאי-וינ יד ןיא טנעיילעג בָאה ךיא

 -רעדנוה ןופ : טרימַאלקער טרעוו סָאװ ןגער םעד רעדנואוו-זייב ַא יו ןקוקנָא

 ,רעסַאװ ןענָאלַאג רעטנזיוט רעט

 ידייס ,ןליּפש עפורט רעד ןופ עלַא .ן'ידייס ץוח ,ןלָאר יד טלייטעצ לבעג

 :לבעג טגערפ לָאמַאטימ .סע טסייה ,ןעורּפָא ךיז ףרַאד

 ? ץלָאר ס'רעּפַאּפ דוד ןליּפש טעװ רעוו ---

 רעטקַארַאכ םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןָא טשינ טפור רע סָאװ טרעדנואוו ךימ

 ,עלָאר יד טליּפש סָאװ רָאיטקַא םעד ןופ ןעמָאנ םעד רָאנ ,עסעיּפ רעד ןופ

 ךַאברעיױא טּפַאכרַאפ -- רעלטרעג םעס ןליּפש ףרַאד עלָאר ס'רעּפַאּפ --

 ףיוא ןייצ יד ךיז טפרַאש ןַאמגינָאה זַא ןיוש טסייוו רע .ץענ רעד רַאפ שיפ יד

 | ,עלָאר רעד

 רע טָאה םיא ןופ .סעציילּפ יד טימ לבעג טשטעווק -- ? רעלטרעג --

 םיא טיג לבעג ,טשינ ךָאנ רע טָאה םיא טימ טליּפשעג רעבָא ,טרעהעג ָאי

 ,עלָאר ענעבירשעגסיוא יד וצ םיא טפרַאװ ןוא ןלירב יד רעביא ּפָא טסעמ ַא

 ."על'הרות; רעד טימ ןָאטפיוא טסעוװ וד סָאװ ןעז ןרימ ,ַאנ --

 ?עלָאר ס'נעהָאק ילרַאשט ןליּפש טעװ רעוו ---

 הּפצוח יד ןבָאה טעװ רעו ןעז רָאנ ךימָאל : ןָאט ס'לבעג ןיא ךיז טליפ'ס

 ןרעה םייב .ץרַאה סָאד לּפַאצ ַא רימ טיג'ס ? ןעהָאק ילרַאשט ןטערטרַאפ וצ

 ןוא ןעגניז ףרַאד'מ סָאװ עלָאר יד זַא טכַארטעג ךיא בָאה "?גנוזעלרָאפ, יד

 ,ןעמוקנָא רימ טעוװ ,ןצנַאט

 ןוא ןַאמגינָאה ,ךַאברעיױא טעצרעט ַא ןיא סיוא ןפור -- !וװָאקָאלבַאי --

 ,ןייז טשינ שרעדנַא רָאג ןעק'ס יו ,רימ ףיוא קידנזייװנָא ,ןײטשדלָאג

 טימ זיא סָאװ ענסנעּפ יד ךרוד ןָא לבעג ךימ טקוק --- ? ווָאקָאלבַאי --

 טשרע טלָאװ רע יװ ,זלַאה ןייז ןופ ןעגנַאהעגּפָארַא עמשַאט רעצרַאװש ַא

 -עגרָאפ רעירפ ןיױוש ךימ טָאה'מ שטָאכ -- ָאד ךיוא ןיב ךיא זַא טקרעמַאב

 ,םיא רַאפ טלעטש

 ןיוש טלָאװ רע יוװ ,סױרַא רע טצפיז --- וװָאקָאלבַאי ןייז לָאז ,אלימ ---
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 .עסעיּפ ןייז ןופ ןברוח ַא ןכַאמ ןיוש לעװ ךיא זַא טסואוועג

 ןַאמגינָאה טפרַאװ --- ? עלָאר ס'פָאקניס סיצנערפ ןליּפש טעװ רעוו --- |

 .טשינ ךָאד טליּפש ידייס --- רעסַאװ ןיא ןייטש ַא ןיירַא

 טָאה יז -- ,רעטנורַא לבעג ךיז טגָאז -- רתסא ןליּפש טעוװ עלָאר יד --

 ןייז טעװ יז ,ןעגנַאזעג יד ןעק יז ,קרָאי-וינ ןיא לָאמ ליפ ןעזעג עסעיּפ יד

 | | . !טיײרלָא

 יד ךיז ןעקשוש -- !ןיטערבוס יד ןליּפש טעװ ןײטשדלָאג רתסא --

 יז 1 עסירטקַא ןַא יז זיא ןעוו טניז -- .ןרעה טשינ לָאז לבעג זַא ןרָאיטקַא

 ? ןָאינוי רעד ןופ *שזדעליווירּפ; ַא זיא ואוו ןוא ? ןצנַאט טעװ יז ? ןעגניז טעוו

 ..."רשכ? ץלַא ןיוש זיא רעגָאװש ַא רַאפ לבעג סקַאמ טָאה'מ זַא ,סיוא טזייוו

 םיוק ןבָאה רעליּפשיש ערעדנַא יד ןעוו ,עבָארּפ רעד וצ ןגרָאמ ףיוא

 ןבָאה ,ןלָאר עטרימשרַאפ ,ענעבירשעגסיוא יד ןופ ןכָארקעגסױרַא תורצ טימ

 ,קינייוונסיוא ףיוא טקַא ןטשרע םעד טקַאנקעג ןיוש ,ךיא ןוא רעלטרעג ,רימ

 זַא לבעג רעטסימ ןזייװַאב וצ ןבעל ןיא שממ ןעגנַאגעג ןדייב זנוא זיא'ס

 ילרַאשט ןוא רעּפַאּפ דוד ףיוא יװ טקנוּפ ןזָאלרַאפ זנוא ףיוא ךיז ןעק רע

 | .ןעהָאק

 : : טניוטשעג ןוא זנוא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה לבעג

 -- !קיניײװנסיױא .ןופ .עזָארּפ יד ןיוש ךָאד ןענעק הרבח יד ,רָאנ טעז ---

 ייז ,ןרָאװעג טגָאזעג "סרעטקע; עניימ ףיוא -- .ט'שודיח'עג ךיז רע טָאה

 !עינַאװַאטלַא ןענייז ייז .טרָאװ ייב טרָאװ רָאילפוס םעד ךָאנ טציא ךָאנ ןעייג

 ןבָאה ונ !רעמינּפ עיינ .ןבָאה רימ ןפרַאד עכלעזַא !טנגוי זיא סָאד ,ַאהַא

 ? ןזָאלוצ ןעד טעוװ ווָאנָאמיס ; ןָאינוי ַא ךָאד רימ

 ןיא ךיוא סעסקוס רעלַאסָאלָאק ַא ןעוועג זיא "טנעמָאמ רעסיורג רעד;

 ירעה ןוא ןענַאמגינָאה טמוק טקעפע-ןגער םעד רַאפ טידערק רעד ..ָאטנָארָאט

 רעד זַא ,קיצנוק ױזַא טעווערטסיימעגסיוא סע ןבָאה עדייב ייז .ןדנָאלב םעד

 .ןגער-סקַאלש ַא עניב רעד ףיוא טעכוילּפ סע זַא ןרעווש טנעקעג טָאה םלוע

 -עג .עסעיּפ ס'לבעג טכַאמעג עילַאק טשינ טָאה עּפורט רעד ןופ רענייק

 -עגנָא ךיז טָאה קרַאטש רעייז .טגָאזעג עביל עלַא ףיוא ןעוועג ןענייז ןטפעש

 -עגנָא יו ןעוועג זיא טליּפשעג טָאה רע סָאװ עלָאר יד .רעלטרעג .םעס ןעז

 -עג טָאה רעלטרעג .ןלָאװקעגנָא רָאג םיא ןופ טָאה לבעג .םיא ףיוא ןטסָאמ

 רַאפ טביולעג קרַאטש ךיוא לבעג טָאה ךימ .דיירפ ןופ ןעלמיה יד ןיא טבעווש

 | | . ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ,ןליּפש ןיימ
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 טלָאװ --- טרעױדַאב רע טָאה -- ןַאמ?ןָאינוי ַא טנייז ריא ןעוו ;יַא --

 זַא גנורעלקרעד ןיימ ףיוא .רעטַאעט ןיימ ןיא (ןצונ) "ןזוי, טנעקעג ךייא ךיא

 ,ןָאינוי רעד וצ רַאלָאד 150 טימ עיצַאקילּפַא ןיימ טקישעגקעװַא ןיוש בָאה ךיא

 0 זמר :טכַאלעצ ךיז רע טָאה

 ,סנטייווצ .ןטרַאװ גנַאל ןפרַאד ריא טעװ ,סנטשרע ? עיצַאקילּפַא ןַא --

 ןייז טוג ױזַא טלָאמעד טשרע ריא טעװ ,ןײרַא ָאי ךייא ייז ןעמענ רעמָאט

 רָאט "רענייל, ַא זַא טושּפ טניימ סָאד .(ייר) ?ןייל. ןיא טייצ רָאי יירד ןטרַאװ ןוא

 טעוװ .,ארומ ךיא בָאה ,םעד ךָאנ ,רָאי יירד עצנַאג קרָאי וינ ןיא ןליּפש טשינ

 רעליּפשוש-רעטקַארַאכ ןוא סעטַאט לייוו ,ןפרַאד טשינ רעמ ןיוש ךייא ןעמ

 : ,רעטַאעט ןשידיא ןיא סיוא טשינ ןלעפ

 "דוס רעסיורג ריאק :ןסעסקוס ענייז טליּפשעג זנוא טימ טָאה לבעג

 ;גרעבנייטש ןוא לבעג ,"דיילק-הּפוח ס'עמַאמ רעד; ; ןַאמיירפ ןוא לבעג ןופ

 ןיא .?טָאטש ןיא, עמַארד סע'שטיוועקשוי ףיוא טיובעג ,?לדיימ-ןסַאג סָאד;

 יד טימ :דיא רעד, :עלָאר-ןיורק ןייז טליּפשעג לבעג טָאה עסעיּפ רעד

 | | ."סעקעוושט

 ףיוא "סענזיב, םיא וצ טדער לבעג :דוס ַא רימ טיורטרַאפ רעלטרעג

 ןעמונעגניירַא רָאי סָאד טעװ רע ביוא ,טסייה סָאד ,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד

 טימ .ןע'ניקסוג טימ ןעז וצ ךיז טגָאזעגוצ םיא טָאה רע .ןָאינוי רעד ןיא ןרעוו

 ןטַאדידנַאק יד ןופ עטסיל רעד ףיוא ןלעטשפיוױרַא םיא לָאז'מ זַא ,ן'דלעפנירג

 טימ ךָאנ ,ןלַאפעגכרוד .לָאמנייא ןיוש זיא רע ,"עבָארּפש ןגירק ןלעװ עכלעוו

 םיא טָאה ,"ןיילק רעד ןגעוו ? ןטרַאװ רע ףרַאד ךָאנ לפיוו .קירוצ רָאי טכַא

 -ןָאינוי ַא ןרעוו רָאנ רע לָאז .ןבעג-הצע ןַא ךיוא ךיז ןעמ טעוו ,טגָאזעג לבעג

 סָאד ןקיילארשי רבח ןביל ןיימ ןענוגרַאפ ךיא בָאה ןצרַאה ןצנַאג ןופ ,ןַאמ

 .קילג
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 -עּפָא יד ןרילָארטסַאג זנוא וצ ןעמוקעג ןענייז ןרָאפקעװַא ס'לבעג ךָאנ .;

 עטערעּפָא ןַא טריפעגפיוא ןבָאה ייז :םיובנריב .ינימ ןוא סיאול : רָאּפ-ןטער

 -סַאל פיליפ ןופ קיזומ טימ ,שטיוָאנַאמלַאק ירעה ןופ "דמלמ על'מהרבַא;

 םיובנריב סָאװ "עלעדנייש, עלעדיל סָאד ןלעפעג קרַאטש זיא רימ .יקסווָאק

 ס'יקסוװָאקסַאל ףױא טסקעט םעיינ ַא ןבירשעג ךיא בָאה .ןעגנוזעג טָאה

 סָאװ ךעל'ניליפת יד; :עמעט רעד ףיוא "ךעל'ניליפת. ןעמָאנ ןטימ קיזומ
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 טיילגַאב סָאװ ןגעמרַאפ עקיצנייא סָאד זיא ןבעגעגטימ רימ טָאה עטַאט ןיימ

 סָאד ןעגנוזעג בָאה'כ ןעוו ."טלעוו רעד רעביא געװ:רעדנַאװ ןיימ ףיוא ךימ

 טלעטשעג ריא ךיז ןבָאה ןַאמשיילפ ינעשזד רַאפ רעטרעוו עניימ טימ דיל

 ,ןגיוא יד ןיא ןרערט

 וצ ןלעטשוצ ךיז לָאז רע :הרושב עטוג יד ןגָארקעג טָאה רעלטרעג -

 ַאי ץנעוורעטניא ס'לבעג טָאה סיוא טזייוו'ס יוװ .ןָאינוי רעד ןיא *עבָארּפ;

 ייוצ םיא רַאפ טמיטשַאב טָאה טעטימָאק-עבָארּפ רעלעיצעּפס רעד ,טקריוועג

 עדנקנעב, ןופ ןוא ,"ַאטַאנָאס רעציירקג ס'נידרָאג בקעי ןופ *רַאוגערג; : ןלָאר

 לעזדירפ ןופ קיזומ טימ ,גרעבנייטש ןוא לבעג ןופ עטערעּפָא ןַא -- "רעצרעה

 ,(זנוא וצ ןעמוקעג זיא לבעג רעדייא ךָאנ טליּפשעגּפָא עטערעּפָא יד ןבָאה רימ)

 "עג טשינ ,ןסעגעג טשינ טָאה רע .שטנעמ סיוא ןרָאװעג זיא רעלטרעג

 "עג אקווד רע טָאה ןלָאר יד ,טיוה יד טרעטיצעג םיא ףיוא טָאה'ס ,ןפָאלש

 -טסעדנופ ,לָאמ רעקילדנעצ ןיוש טליּפשעג ייז טָאה רע ,רעסַאװ ַא יו טנעק

 :ןטעבעג רימ ייב ךיז רע טָאה ןגעוו

 ךיא זַא ,זעוורענ ױזַא ןיב ךיא .ךימ רעהרַאפ ,הבוט ַא רימ וט ,םייח ---

 ?ןעמ טוט סָאװ .עזָארּפ יד ןסעגרַאפ ןייא ןיא טלַאה

 -- רָאילפוס ַא ןייז טעװ טרָאד זַא ,טגָאזעג ןיילַא רימ ךָאד טסָאה --

 ,טרָאװ ַא ןטלַאהרעטנוא ריד רע טעװ -- טסיירטעג םיא ךיא בָאה

 ןטסקעט יד םיא רַאפ ןטלַאה טזומעג ךיא בָאה גָאט ַא לָאמ עכעלטע

 עדייב .ןעמַאזקע םעד רימ רַאפ ןבעגענּפָא טָאה רע ןוא ןקילּפער יד םיא ןבעג

 -עּפמעט טימ ןוא ליפעג טימ טריפעגכרוד רע טָאה ןלָאר עדייב ןופ סענעצס

 קפס םוש ןייק רָאג זיא עּפורט רעד ןופ ןעמעלַא ייב ןוא רימ ייב ,טנעמַאר

 רעד ןיא ךיילג --- "קירב רענרעזייא; ןַא ףיוא טייג רעלטרעג זַא ןעוועג טשינ

 (ָאי) "סע'סעי; ןופ טעטירָאיַאמ רעסיורג ַא טימ ןיײרַא ןָאינוי

 -רַאפ טשינ עּפורט רעזנוא ןופ טייל-ןָאינוי יד ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ

 ,םענייא ןדעי ייב טבילַאב קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רעלטרעג .סנ ַא ףיוא טזָאל

 ןלָאז ייז זַא ,ןָאינוי רעד ןופ םירבח ערעייז וצ ווירב טקישעגסױרַא ייז ןבָאה

 ךיוא ןוא ןבעג ןײלַא :רקיע רעד ןוא עבָארּפ ס'רעלטרעג ןלעפרַאפ טשינ

 .רעדילגטימ ערעדנַא יד ןופ "סע'סעי; םיא רַאפ *ןסעוונעק;

 טריפעגוצ ,ךיא ןוא אנינח ,רימ ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טכַאנייב

 טפרַאדַאב טָאה עבָארּפ יד .קרָאיײוינ ןייק געוו ןפיוא ןַאב רעד וצ ןרעלטרעג

 -קירוצ טזומעג רע טָאה טנוװָא ןבלעז םעד .גָאטײב סנגרָאמוצ ףיוא ןעמוקרָאפ
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 רָאנ ןליּפש ןופ טיירפַאב םיא ןעמ טָאה םורַא-ױזַא .ָאטנָארָאט ןייק ןרָאפ

 טניימעג טָאה סָאד ,"רעּפילס; ַא ןָא רעלטרעג זיא ןרָאפעג .גנולעטשרָאפ ןייא

 "ןָאיני רעד טקעדעג טָאה תואצוה-ןַאב יד .טכענ ייווצ עצנַאג ןציזוצּפָא

 רעסיורג ַאזַא ןעװעג טשינ ןיוש טלָאװ ןיילַא *רעּפילס,; רעד .טָאדידנַאק

 טרָאפ ןעמ זַא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא הרצ יד .האצוה רעד ןיא קוליח

 ןטשרע ןיא יװ טעליברַאב רעד ןיוש ךיז טנכער ןָאגַאװ-ףָאלש ַא טימ

 ס'רעלטרעג רַאפ ןעוועג טשינ ןיוש זיא סָאד ןוא ,זיירּפ יד טלּפָאד סַאלק

 ןעמוקקירוצ לָאז רע זַא םיא ןשטנואוועג ,טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ .ענעשעק

 ,ןרָאפעגקעװַא זיא רעלטרעג ןוא ןַאמ-ןָאינוי ַא

 עקידנּפַאלק טימ ןעגנַאגעגמורַא עּפורט רעד ןופ עלַא ןענייז ןגרָאמ ףיוא

 ענעגייא ערעזנוא ןכַאמ וצ דלודעג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה רימ ,רעצרעה

 זיא'ס .ןטיירגוצ ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רימ סָאװ עסעיּפ רעיינ רעד רַאפ סעבָארּפ

 "וינ ןופ העידי רעד ףיוא טרַאװעג טָאה'מ .ןעניז ןיא ןגעלעג טשינ םענייק

 .ןַאמ-ןָאינוי ַא לזמ טימ ןיוש זיא רעלטרעג זַא קרָאי

 זַא שינָאפעלעט טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה טכַאנרַאפ רעגיײזַא 5 םורַא

 יװ ,טעילעמשטירּפ יו ןבילבעג עלַא ןענייז רימ .ןלַאפעגכרוד זיא רעלטרעג

 גנולעטשרָאפ רעקיטכַאניב רעד ייב .טקַאפ ַא רעבָא זיא'ס ? ןייז סָאד ןעק

 "רַאג יד ןיא ןוא ןסילוק יד רעטניה גנומיטש עטקירדעג ַא טשרעהעג טָאה

 רַאפ זיא סע ּפַאלק רעסיורג ַא רַאפ סָאװ טסואוועג ןבָאה רימ ,סעבָארעד

 ,םיא טימ טריזיטַאּפמיס עלַא ןבָאה רימ .ץ'רעלטרעג

 ןייק טשטילגעגניירַא ךיז טָאה קרָאי-וינ ןופ ןַאב יד ןעוו ,ןגרָאמ ףיוא

 -עצ ןוא ןטשױטנַא ןיימ טרַאװעגּפָא ןוא ןענַאטשעג ןיוש ךיא ןיב ,ָאטנָארָאט

 קרַאטש ךיז רע טָאה ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו .קיילארשי רבח ןטקיטייוו

 טָאה םיא טימ זַא טקנעדעג רעכיז ןבָאה ןרישזַאסַאּפ עקימורַא יד .טנייוועצ

 םענעי םינּפ ןייז ןסעגרַאפ טשינ ןעק ךיא ,ןפָארטעג קילגמוא סיורג ַא סעּפע

 רימ טָאה'ס .טכַאנ רעביא ןרָאװעג ןּפמורשעגנייא טלָאװ רע יװ ,ןגרָאמירפ

 ,ןייגמיײהַא טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ .םיא ףיוא קידנקוק ץרַאה סָאד ןסירעג

 ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ,ןטסיירט וצ םיא רעטרעוו ןייק ןענופעג טשינ בָאה ךיא

 : סנייז ייב

 ? סָאװ רעטציא .םעד ףיוא טרַאװעג גנַאל ױזַא ךָאד בָאה'כ ? סָאװרַאפ ---

 טנייה --- ךיא ; ירוזימ ,וָאשזד .טס ןיא בייוו ןיימ ?ןןרעגלַאװמורַא ךיז רעדיוו

 ? סָאװרַאפ ? סָאװרַאפ ?ןבעל ַא סָאד זיא ,ןטרָאד --- ןגרָאמ ,ָאד



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 298

 ַא זיא ןָאיני רעד ןיא ןלַאפעגכרוד זיא רעלטרעג סָאװרַאפ הביס יד
 ןיא טָאה לבעג זַא ןָאינוי רעד ןיא טסואוורעד ךיז טָאה'מ יו ױזַא : ע'טושּפ

 ןענופעג דלַאב ךיז ןבָאה ,ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ ןרישזַאגנַא וצ םיא ןעניז
 ...טכַאמעג טכערוצ םיא ןבָאה עכלעוו "טניירפ עטוג;

 ןעק סָאװ ,טכַארטעג ךיא בָאה ,ןרעלטרעג טימ טריסַאּפ טָאה סָאד ביוא

 ?עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םייב ןטרַאוורעד ןיוש ךיא
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 ןעוועג ןיוש יז זיא ןרילָארטסַאג זנוא וצ ןעמוקעג זיא לעבָאל ַאניװלַאמ ןעוו

 ןעוו :טקרעמַאב ןבָאה ןרָאיטקַא ערעזנוא ןופ עקינייא ,טרינגיזער ןוא קנַארק

 ןעוו ;סבָאקיישזד יטעב ןוא דלעפנירג ַאזָאר טשינ ןענייז רעטסעווש עריא

 ,דלעפנירג ןישזד ןוא סבָאקיישזד בָאקיישזד טשינ ןענייז סרעגָאװש עריא

 ףיוא טכַארבעג ךיוא יז ןעמ טלָאװ ,ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד

 / !טליֿפשעגסױא ןיוש זיא יז ? ןלָארטסַאג

 -פיוא טָאה םלוע רעד ,ןןובשח ןיא תועט ַא טכַאמעג ןבָאה ןרָאיטקַא יד

 -רעירפ עריא בילוצ גנואיצַאב טימ ןוא םערַאװ רעייז לעבָאל םַאדַאמ ןעמונעג

 | ,ָאטנָארָאט ןיא ןטירטּפיוא עקיד

 דוד טימ עקירעמַא ןיא טליּפשעג לעבָאל םַאדַאמ טָאה טנגוי רעד ןיא

 טָאה יז ,יקסװעשַאמָאט סירָאב ,ןָאסירָאמ סירָאמ ,רעלדַא .ּפ בקעִי ,רעלסעק

 עטשרע יד ןעוועג זיא יז .עינעמור ןוא דנַאלסור ,ןלוּפ ,דנַאלגנע ןיא טליּפשעג

 שידיא ףיוא עניב רעשיאעּפָארײא רעד ףיוא טליּפשעג טָאה סָאװ ןירעליּפשיוש

 .ןוַארב רעטלָאװ ןופ *יורפ עדעי, ןוא "סקיא םַאדַאמ,; ס'נָאסיב

 ,"סקיא םַאדַאמ; רעגַאלש ריא לעבָאל םַאדַאמ זנוא טימ טָאה טריפעגפיוא

 -ןצייר ,ענייש ,עגנוי יד ןעזעגסיוא טשינ ןיוש יז טָאה סענעצס עטשרע יד .ןיא

 יז טָאה רעבָא רַאפרעד ,םורַא ךיז ןסייר רענעמ ןעמעוו רעביא עמַאד עקיד

 ןכעלטנייועגרעסיױא טימ סענעצס עשיטַאמַארד עקירעביא יד טבעלעגכרוד

 : ,םזילַאער

 סָאװ ,טַאקָאװדַא ןגנוי םעד ןופ עלָאר יד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא רימ

 יד ,עגַאלק-דרָאמ ַא ןופ טקידיײטרַאפ רע ןעמעוו יורפ יד זַא טשינ טסייוו

 זיא'ס .עמַאמ ענעגייא ןייז רָאג זיא ,"סקיא םַאדַאמ, סלַא ןָא ךיז טיג סָאװ

 ךס ַא טליּפשעג ןיוש ןעמ טָאה עמעט רעד ףיוא .עמַארדָאלעמ עקרַאטש ַא

 ,טשינ סע טמוק רעבָא לַאניגירָא םוצ ,עניב רעשידיא רעד ףיוא ןטנַאירַאװ
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 ןשיטעטַאּפ ,ןגנַאל םעד ןופ ןענַאטשַאב זיא עלָאר ןיימ ןופ *קָאװשט; רעד

 "עג םעד רַאפ טלַאה טַאקָאװדַא רעגנוי רעד סָאװ גָאלָאנָאמ-סגנוקידייטרַאפ

 "יא ןביולרעד רימ לָאז יז זַא לעבָאל םַאדַאמ רעד ןטעבעג בָאה ךיא .טכיר

 ,שידיא םענייר ַא ףיוא עלָאר ןיימ ןופ ירבע עשירעמשטייד יד ןביירשוצרעב

 ןשילגנע רענַאקירעמַא םעד טימ ןייצ יד ךיז ןכערב טימ גונעג טַאהעג בָאה'כ

 ?שירעמשטייד ףיוא ןעשטומ טציא ךיז ךיא לָאז ,שידיא

 "עג ןיוש ןבָאה עלָאר יד :טלקנעװקעג לעבָאל יד ךיז טָאה בױהנָא ןיא

 "ךיז ןיא ,עּפָאריײא ןיא ,עקירעמַא ןיא ןרָאיטקַא רעקילדנעצ ריא טימ טליּפש

 "רַאפ .ןעוועג טוג זיא'ס ןוא עזָארּפ עבלעז יד טדערעג ןבָאה עלַא ,עקירעמַא

 טעװ שידיא םענייר ַא ןדער לעוו'כ ביוא ?ןביירשרעביא סע ךיא לָאז סָאװ

 יד ןוא טַאקָאװדַא רעשידיא ַא יו ןעגנילק טעווװ'ס ,גנַאלק םעד ןרילרַאפ סע

 -- טריטנעמוגרַא יז טָאה -- רעדיוװ .ןבעל ןשידיא ןופ טשינ זיא עסעיּפ

 םעד טדער ריא סָאװ טייצ עצנַאג יד עניב רעד ףיוא ןציז ךָאד ךיא ףרַאד

 ןיב ךיא .רעטרעוו ערעייא ףיוא ךיא ריגַאער ןלעטש עסיוועג ןיא ,גָאלָאנָאמ

 בָאה עזָארּפ יד ןרעדנע טעװ ריא ביוא .לַאניגירָא םעד וצ טניואוועגוצ ןיוש

 ןרעטש רימ טעוו'ס ,גנומיטש רעד ןופ ןעמענסױרַא ךימ טעוו'ס זַא ארומ ךיא

 ,טכערעג ךיוא יז זיא --- ,ןליּפש םוצ

 ,טַאהעג טשינ יז טָאה רימ טימ ןרעּפמַא וצ ךיז ףיוא חוכ ליפוצ יוװ ױזַא = |

 ביוא ,יאנת ַא טימ ןביירשרעביא עלָאר יד לָאז ךיא זַא ןעגנַאגעגנייא יז זיא

 ייב ,עלעניגירָא סָאד ןענרעלסיוא ךיא לעװ ,עבָארּפ ייב ןרעטש ריא טעוו'ס

 ןוא גָאלָאנָאמ ןשידיא ןיימ וצ טרעהעגוצ לעבָאל םַאדַאמ ךיז טָאה עבָארּפ

 !טריגַאער יז טָאה יא ,ןגיוא עריא ןופ ןסָאגעג ךיז ןבָאה ןרערט

 ןעק עזָארּפ עקיבלעז יד זַא ,טביולגעג טשינ ןבעל ןיא טלָאװ'כ -- |

 ,טרעקרַאפ .ןבעגעגוצ יז טָאה -- ןושל-עמַאמ ףיוא קיצרַאה יױזַא ןעמוקסיורַא

 ץזָארּפ רענעי וצ לייוו ,ןליּפש םוצ עיצַאריּפסניא רעמ ןבעג ריא טעוו'ס

 לָאז ךיא זַא ןטעבעג ךימ טָאה יז .טמיטשעג שינַאכעמ ןעוועג ןיוש יז זיא

 רימ רַאפ זיא סָאד ,עסעיּפ רעד ןופ טסקעט ריא ןיא ןבײרשנײרַא ירבע ןיימ

 . ,טנעמילּפמָאק רעטסערג רעד ןעוועג

 "ףבָארּפ, ַא טקיליװַאב ךעלדנע רימ טָאה'מ ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ

 טפרַאדַאב בָאה'כ עכלעוו טימ ןלָאר ייווצ עניימ ןופ ענייא זיא ,ןָאינוי רעד ןיא

 .שידיא ףיוא "סקיא םַאדַאמ; ןופ טַאקָאװדַא רעד :ןעוועג ןעמַאזקע ןבעגּפָא
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 ימע-ןב בקעי

 קרַאטש רעייז ךימ טָאה זנוא טימ ןליּפש טמוק ימע-ןב בקעי זַא ,סעיינ יד

 ןיימ ןופ רָאי עטשרע סָאד דלַאב זַא ןע'מולח טנעקעג טָאה רעוו ,טיירפרעד

 טימ ןעמַאזוצ ןליּפש וצ היכז יד ןבָאה ןיוש ךיא לעװ עקירעמַא ןיא ןייז

 ?ימע-ןב בקעי רעלטסניק ןשילגנע-שידיא ןטמירַאב-טלעוו םעד

 ףרָאדנעװ ןבואר טניירפ ןוא רבח ןיימ טלייצרעד רימ טָאה ןץ'ימע-ןב ןגעוו

 "ןייבשריה ץרּפ; רעטסואווַאב רעד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .ענוװָאק ןיא ךָאנ

 רעליּפשױש-טּפיױה ַא יו טרירוגיפ טלָאמעד ןיוש טָאה ימעדןב ואוו ,"עּפורט

 רעשילגנע ןוא רעשידיא רעד ףיוא טייקיטעט ס'ימעדזב ןגעוו .רָאסישזער ןוא

 ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקנָא ןיימ ייב דלַאב טנעיילעג ךיא בָאה עקירעמַא ןיא עניב

 רעד טימ ןוא סניקּפָאה רוטרַא טימ גנודניברַאפ ןייז ןופ טסואוועג בָאה ךיא

 ןרָאי ענעי ןופ ףיולרַאפ ןיא .רָאסישזער ןוא רָאיטקַא סלַא "דליג-רעטַאעט;

 טָאה רע .רעטַאעט ןשידיא ןטימ קינייו רעייז ןבעגעגּפָא ימע-ןב ךיז טָאה

 -פיוא ןייז טימ עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןעוועג-םש-הנוק ךיז טלָאמעד

 רָאילָארטסַאג ַא יװ ."הלילד ןוא ןושמש; עסעיּפ ס'עגנָאל ןעווס ןופ גנוריפ

 רַאפרעד .ןטייהנגעלעג עקיסַאּפ ייב רָאנ ןטָארטעגפיױא רע זיא שידיא ףיוא

 ַא טכַארבעגנײרַא *רעטַאעט ןשידיאק ןיא ָאטנָארָאט ןייק ןעמוק ןייז טָאה

 | .בושי ןיא טייקיד'בוט-םוי עלערוטלוק
 ןוא ןושמש, ןעוועג עקַאט זיא זנוא טימ גנוריפפיוא עטשרע ס'ימע-ןב

 זיב .םוטקילײה ַא טימ יוװ עסעיּפ רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רימ ."הלילד

 -לכמ ןסעיּפ לטניב ןשּפיה ַא טימ טליּפשעגנָא ןיוש ךיז רימ ןבָאה טלָאמעד

 ןעוועג זיא גנואיצַאב רעזנוא .סעמַארד ןוא סעידעמָאק ,ןטערעּפָא : םינימה

 רָאלק רימ זיא ןלָארטסַאג ס'ימע-זב טימ .ןעגנוריפפיוא עלַא וצ עטסנרע ןַא

 טמוק'ס ןעמעוו רעליּפשיוש יד ךיז ןליפ סע ךעלקילג יװ .,יינספיוא ןרָאװעג

 -ושט, ןלעטשרָאפ ןוא עניב רעד ףיוא *עשטָאלק, ןדער וצ טפָא רעייז סיוא

 ןרָאיטקַא יד ןביוהרעד יוװ ; שיילפ-ןוא-טולב ןופ ןשטנעמ טָאטשנָא ,"סעלעשט

 ַא טימ ןוא שיטייל ןוא לערוטלוק זיא סָאװ גנוריפפיוא ןַא טימ ךיז ןליפ

 "קַארּפ רָאנ ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק ןגעוו זיולב טשינ טדער סָאװ רָאסישזער

 ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעּפ ַאזַא ,גנַאל-ןבעל ַא טקידערּפ רע סָאװ סָאד טריציט

 פ ,ימע-ןב בקעי ןרָאי עגנַאל ףיוא ןבילברַאפ ןוא

 טינ ךימ טָאה "הלילד ןוא ןושמש, עסעיּפ יד .זַא ןייז הדומ ךיז זומיכ
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 יד ןיא עמַאלקער רענעזָאלבעגפיױא רעד בילוצ זַא ןייז ןעק'ס .טּפַאכרַאפ

 "השעמה-רוּפיס; םעד ןופ רעמ ךס ַא טרַאװרעד ךיא בָאה ןעגנוטייצ עשילגנע

 זיא ,םשור ַא רימ ףיוא טכַאמעג ָאי טָאה'ס סָאװ ,ללכב טסקעט םעד ןופ ןוא

 .עסעיּפ רעד ןיא ןרָאװעג טגיײלעגנײרַא זיא סָאװ טסנוק עשירָאסישזער יד

 עלַא טימ ישזער-עמַארדָאלעמ-לבעג ַא ןשיווצ קוליח םעד טליפרעד בָאה ךיא

 -סיוא ןוא טכַארטרַאפ זיא סָאװ ישזער-ימע-ןב ַא ןוא ,ךעלרעטילפ ןוא ןצנוק

 ןַא ןשיװצ קוליח רעקיבלעז רעד זיא'ס .סנַאוינ ןטסנעלק םעד זיב ןטלַאהעג

 ענעדייז טימ טנווייל לקיטש ןייפ ַא ןוא סעגירטסַאפ טימ קַאז ןטיינעגפיוא

 רעכעלשטנעמ רעד טקריװעג קרַאטש רעייז רימ ףיוא טָאה'ס .טבעוועג םעדעפ

 יד ךרוד טײקצנַאג ַא ןפַאש סָאד ,ליּפשנעמַאזוצ רעשיטסילַאער רעד ,ןָאט

 ךיז בָאה'כ .גנוטכיײלַאב עשירטקעלע ןוא טיזיווקער ,לבעמ ,סעיצַארָאקעד

 םעד ןופ גנולעטשרָאפ ַא ןפַאשעג טרעוו'ס ױזַא יו טנרעלעג ןוא טקוקעגוצ

 ,רָאסישזער ןטריטידערקַא ןַא טימ רעבילַאק

 זיא סע .םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג טָאה "הלילד ןוא ןושמש, עסעיּפ יד

 רעירפ טָאה'מ ןעמעו טנעמעלע רעשידיא רעטרילימיסַא ןַא ןעמוקעג ךיוא

 טָאה ימע-ןב בקעי ןעמָאנ רעד .ןעזעג טשינ רעטַאעט ןשידיא ןיא זנוא ייב

 טימ ןעמ טָאה ךָאװ ןייא יו רעמ יו ױזַא ,טּפעלשעגסױרַא ןוא טכיירגרעד ייז

 ןטסערג םעד טימ וליפַא ,ןריקיזיר טנעקעג טשינ עסעיּפ רעקיבלעז רעד

 .עסעיּפ עטייווצ ַא ןרידוטש ןעמונעג דלַאב ךיז רימ ןבָאה ,גלָאפרעד-עסַאק

 ס'יקסװעיָאטסָאד ,"רעדלעפ ענירג; ס'נייבשריה ץרּפ טריפעגפיוא טָאה ימעדןב

 ,טוג רעייז ןעוועג ןענייז ןטפעשעג יד .?טָאידיא רעד;

 ךָאװ ַא ךָאנ ףיוא ןץימע-ןב ןטלַאהרַאפ טלָאװעג ןבָאה םיתב-ילעב יד

 ףולרַאפ ןיא ןיוש רימ ןבָאה רַאוטרעּפער ןייז ןופ ןסעיּפ עכעלטע .ייווצ רעדָא

 רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ סָאד זיא עּפָאריײא ןיא ,טליּפשענּפָא ןיײלַא ןָאזעס ןופ

 רעדנַא ןַא טימ ןסעיּפ עקיבלעז יד ןליּפש טנעקעג ןעמ טָאה ןטרָאד ; ןורסח

 -גיא רעסיורג ַא ןעוועג זיא'ס .ןעמוקעג זיא םלוע רעד ןוא טסיטרַא-טסַאג

 יד ןשטייטסיוא טעוװו רעליּפשיוש רערעדנַא רעד ױזַא יו ןעז וצ סערעט

 סָאד זיא לָאמ ליפ .גנוריפפיוא עטיינַאב ַא ןעז קיטייצכיילג ןוא עלָאר-טּפיױה

 רעוו .עסעיּפ עיײנ-לגָאּפש ַא יו םלוע ןַא ןעגנערב וצ "הלוגס; רעמ ןעוועג

 -וצ ןלַאפכרוד ןעק'ס ? ןרעוו ןלעפעג טעוװ עסעיּפ עייג יד זַא ןריטנַארַאג ןעק

 ,רָאילָארטסַאג ןטימ ןעמַאז

 ןיא ךיױא רעטעּפש ןוא ,רעבָא טעטש-ץניװָארּפ רענַאקירעמַא יד ןיא
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 יּפָא ןַא טימ טריקיזיר טשינ רעמענרעטנוא יד ןופ רענייק טלָאװ ,קרָאי-וינ

 ַא רעדָא ,רעליּפשױש ַא ןופ טנוװָא-רע ןַא רַאפ ןדייס ,עסעיּפ רעטליּפשעג

 -בוּפ סָאד לייוו ,עיצַאזינַאגרָא ןַא רַאפ *גנולעטשרָאפ-טיפענעב, רעלעיצעּפס

 :רעטַאעט ןיא ןעמוק וצ טשינ ץורית ןקיטרַאפ ַא טַאהעג ןיוש טלָאװ םוקיל

 ןטילעג ךעלטפעשעג ןעמ טָאה לָאמ ליפ .ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה עסעיּפ יד

 ןעמָאנ רעד סָאװ רַאפרעד רָאנ סױרַא לדָאנ ןופ טשרע עסעיּפ רעיינ ַא טימ

 טנָאטַאב קרַאטש טזומעג טָאה לַאפ םעד ןיא .ךעלטנעק סעּפע ןעגנולקעג טָאה

 ךיז טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא) קרעװ יינ ַא זיא'ס זַא ןעגנודלעמ יד ןיא ןרעוו

 ןעמ ןוא ןסעיּפ עטלַא רעביא טעװעצינ ןעמ :טיירדעגרעביא לדער סָאד

 ןיא עקַאט ךיז טָאה .("הרוטפה; רעד ןופ ןעמענ עיינ רעטנוא ייז טליּפש

 ?ןליּפש ימע-ןב לָאז סָאװ : םעלבָארּפ רעקיטכיוו ַא ןפַאשעג ָאטנָארָאט

 -- !ןימע-ןב רַאפ עסעיּפ א סעּפע ריא טָאה רשפא ,וװָאקָאלבַאי --

 | | ,ןײטשדלָאג לקנַאי ךימ טגערפ

 .טרעדנואוורַאפ ןָא םיא ךיא קוק -- ? ימעיןב רַאפ ? ךיא ? עסעיּפ ַא --

 ? רַאוטרעּפער ןשיאעּפָאריײא םעד ןופ טסקעט ַא סעּפע ריא טָאה רשפא --

 "רָאק עלופ ַא ןזיוועג רימ ךָאד טָאה ריא --- וצ רימ וצ ןײטשדלָאג טייטש ---

 טריפעגטימ טָאה ריא סָאװ ןסעיּפ עטּפירקסונַאמ ןוא עטקורדעג טימ עניז

 | .עקירעמַא ןייק
 /ל'תיבה- לעב רענליווק רעד --- ךיז ךיא ּפַאכ --- ָאי סעּפע בָאה ךיא -- = |

 טסַאּפעגוצ רעייז ןעוועג טלָאװ ,ךיא קנעד ;עסעיּפ יד .ןײטשנרָא קרַאמ ןופ

 ,ן'ימע-ןב רַאפ

 רענליוופ יד :ן'ווָאלָאקָאס טימ ענווָאק ןיא טליּפשעג עסעיּפ יד בָאה ךיא

 -לאויע ןופ עלָאר-טּפיױה יד .עמַארד ענייפ ַא ,טליּפשעג ךיוא סע טָאה "עּפורט

 ןױש בָאה ןײלַא ךיא) ץימע-ןב רַאפ טסַאּפעגוצ ךיז טלָאװ ,ןזח רעד ,"דוד

 .ןרעװ רעטלע לעוו'כ ןעוו עלָאר יד ןליּפש וצ עיציבמַא יד טַאהעג טלָאמעד

 ױזַא יו ןַאלּפ ַא טרילומרָאפ ןיוש טלָאמעד ךיא בָאה עמַארד ַא טָאטשנָא רָאנ

 | .(עמַארד רעשילַאקיזומ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ וצ סָאד

 "וצ םיא ןוא ןייז טוג ױזַא לָאז ךיא זַא טרינָאפעלעט רימ טָאה ימע"ןב

 רע ואוו *לעטָאה-סניוװק; ןיא "ל'תיבה-לעב רענליוו, ןופ טסקעט םעד ןעגנערב

 טָאה רע ןוא טנעיילעג עסעיּפ יד םיא רַאפ בָאה ךיא .ןענַאטשעגניײא זיא

 ןיימ ןגעוו טלייצרעד םיא בָאה ךיא ,טרעהעגוצ םַאזקרעמפיוא רעייז ךיז

 ןזָאלרעביא לָאז ךיא זַא ןטעבעג רימ טָאה רע .ןַאלּפ-ישזער ןוא גנוטעברַאַאב
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 ךָאנרעד ןוא ךיז רַאפ ןענעיילרעביא לָאמַא ךָאנ סע טעװ רע ,טסקעט םעד

 ,ןסילשַאב רע טעוו

 וצ ימעדב ךימ טעברַאפ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טנװָא ןקיבלעז םעד

 בָאה' ךיא ,לעטָאה ןייז ןבעל ןַארָאטסער ןיא עװַאק ַא ןעקנירט םיא טימ ןייג

 ,קידניא ןַא יו ןזָאלבעג ךיז ןוא דובכ ַא רַאפ טכַארטַאב סע

 :רימ וצ טגָאז ימע-ןב ןוא עװַאק יד ּפוז ךיא

 -רַאפ לָאז ךיא זַא ליוו עסערּפמיא יד ,וָאקָאלבַאי רעה ,סיוא טרעה --

 וצ שרעדנַא סעּפע ןןלעפעג רימ זיא עסעיּפ יד .ךָאו ַא ךָאנ ףיוא ןביילב

 ַא זיא גנוריפפיוא יד .יינ עלָאר יד זיא רימ רַאפ ןוא טשינ ךיא בָאה ןליּפש

 רעד וצ ןוא עלָאר עיינ ַא ןענרעל וצ ,ץרוק זיא טייצ יד ןוא עטריצילּפמָאק

 טשינ ךיא לעװ םעד ףיוא -- ישזער טימ ןעמענרַאפ ךיז טייצ רעקיבלעז

 רימ טלָאז ריא זַא ןטעב ךייא ךיא ליוו ? ךעלגעמ סָאד זיא יוװ לייוו ,ןייגנייא

 | ,רימ רַאפ עסעיּפ יד ןריסישזער ןוא הבוט עכעלנעזרעּפ ַא ןָאט

 ביולג'כ ,גנושַאררעביא ןופ עװַאק רעד טימ ןגרָאװרעד רעיש ךיז בָאה'כ

 !ימע-ןב בקעי ןריסישזער לָאז ךיא :ןרעיוא עניימ טשינ

 טלעטשעג בָאה ךיא סָאװ גָאט םעד ןופ זַא ןקרעמַאב וצ קיטכיוו זיא'ס

 ןעוועג עבט ןיימ זיא ,ענדָארג ןיא ךָאנ ,עניב רעד ףיוא טירט עטשרע עניימ

 ןוא ןבָארּפ יד ןָא ןעייג סע תעב ןסילוק יד רעטניה ןופ ןטערטוצּפָא טשינ

 םעד ןופ שינכעט ןוא שירעליּפשיױש ןָאטעג טרעוו סָאװ ץלַא וצ ןקוקוצ ךיז

 ןטלפיוו םוצ ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ עקיבלעז יד ןעוו וליפַא .רָאסישזער

 ךיז ןוא ןסילוק יד רעטניה טדימשעגוצ ןענַאטשעג ץלַא ךיא ןיב ,לָאמ

 -ץערּפ ַא רעדָא עבָארּפ ַא ןעוועג טלָאווס יוװ ךיילג טקוקעגוצ ןוא טרעהעגוצ

 ,עבָארעדרַאג"רעלעק ַא ןיא ןָאטוצרעביא ךיז ןעמוקעגסיוא זיא רימ יצ .ערעימ

 דלַאב ןוא ןָאטעגרעביא ןעוועג עגר ַא ןיא ךיא ןיב ,ךיוה ןטסכעה ןפיוא רעדָא

 ,םויה-דע ךיא ריציטקַארּפ עקיבלעז סָאד .עניב רעד ףיוא ןגיולפעגקירוצ

 ןסעיּפ עכעלטע טליּפשעג רימ ןבָאה ָאטנָארָאט ןיא ןָאזעס םעד ךרוד

 ןרידנעטערּפ טלָאװעג טשינ בָאה ךיא .טנעקעג טוג רעייז בָאה ךיא עכלעוו

 טשַאנעג ךיא בָאה ןלַאטעד ךס ַא .עניימ לעניגירָא ןעוועג זיא ישזער יד זַא
 -סױרַא בָאה ךיא .ענווָאק ןיא ןעגנוריפפיוא ס'וָאליאַאכימ ןוא ס'וװָאלקָאס ןופ

 טידערק רעד רעבָא ,ןסעיּפ עשירַארעטיל יד ןופ ישזער רעד טימ ןפלָאהעג

 רעדָא ךַאברעיױא ,ןַאמגינָאה ןופ ןובשח ןפיוא ןעוועג זיא ןעמַארגָארּפ יד ןיא
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 ןוא עלָאר:טּפױה יד טליּפשעג טָאה סָאװ עפורט רעד ןופ שרעדנַא רעצעמע

 ,גנוריפפיוא רעד ןופ רָאסישזער סלַא *ןעלטיטַאב, טזָאלעג ךיז אלימב

 : ץימע-ןב רָאפ גייל ךיא

 -- עסעיּפ רעד ןופ ךוב-ישזער ןקיטרַאפ ַא ןלעטשוצ ךייא לעוו ךיא --

 ,עיצּפעצנָאק רעיינ ןיימ ןופ לסיבַא ןוא קנעדעג ךיא סָאװ םעד ןופ לסיבַא

 רעד ןופ תודוס עלַא "ןגיוא ריפ ףיוא;ק ןבעגוצרעביא ךייא טיירג ןיב'כ

 טידערק ןצנַאג םעד ךיז טמענ ןוא עסעיּפ יד ריא טריסישזער ןוא ,ישזער

 ,רָאסישזער סלַא

 :ןופרעד ןרעה טשינ ליוו ימעדזב

 טָאה ריא זַא ,טרעהעג בָאה ךיא .,ןריסישזער טעװ ,ווָאקָאלבַאי ריא --

 -ןטנעדוטס ַא טימ גנולעטשרָאפ עשיאערבעה ענייפ ַא רעייז טריפעגכרוד

 ןלעװ עּפורט רעד טימ ךיא .ךייא ףיוא ןזָאלרַאפ ןצנַאגניא ךיז לעוו'כ .עּפורג

 טידערק ןלופ םעד ןגירק טעוװ ריא ןוא ןעגנוזייוונָא ערעייא עלַא ןגלָאפסױא

 ןייק רעמ ָאטשינ זיא'ס .טקיטכערַאב טייז ריא ןכלעוו וצ ישזער רעד רַאפ

 ,טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז רימָאל ,וָאקָאלבַאי רעה ,ן'הריקח וצ ךיז טייצ

 -מײהַא לעוו'כ ןוא ךָאװ-ףוס םעד ךיא קידנערַאפ ,םיכסמ טשינ טנייז ריא ביוא

 .קרָאי-וינ ןייק ןרָאפ

 ןעמ טגָאז ױזַא יו רעבָא ,סיפ ןוא טנעה טרעטיצעג עקַאט רימ טָאה'ס

 טנעה יד ןופ סױרַא ןעמ טזָאל ױזַא יו ןוא ? ימע-ןב יוװ ןַאמלטנעשזד ַאזַא ּפָא

 "ער וצ לבוי ַא ןיא לָאמנייא רעטַאעט ןיא ןפערט ןעק סָאװ טייהנגעלעג ַאזַא

 ?ימע-ןב בקעי טימ עסעיּפ ַא ןריסישז

 ןלַאפעג זיא "ל'תיבה-לעב רענליווא םעד ןריסישזער לעװ ךיא זַא סעיינ יד

 בָאה ןלָאר יד .עבמָאב עקידנסיירפיוא ןַא יו עּפורט רעד ןופ ןרעיוא יד ףיוא

 -- עלָאר-ןדָאזיּפע עניילק ַא ןעמונעג ךיא בָאה ךיז רַאפ ,טלייטעגנייא ךיא

 -סיד ,ןָאט םעד .ןוויוא ןַא ףיוא טגיל סָאװ ןדיא ןדנילב ,ןטלַא ןַא ןופ ּפיט ַא

 "ןב טלעטשעג דלַאב טָאה רָאסישזער סלַא רימ רַאפ ץרא:ךרד ןוא ןילּפיצ

 טגלָאפעגכָאנ ךעלטקניּפ ןוא לַאטעד ןדעי טגערפעגסיוא רימ טָאה רע .ימע

 "ןב ןופ ליּפשייב ַא קידנעמענ ,עפורט יד .סענעצסנַאזימ ענעזיוועגנָא עניימ

 .סעיצקורטסניא עניימ טגלָאפעגסיוא ךיוא ןבָאה ,ן'ימע

 ,רעטלַאװרַאפ-עניב ןופ עבַאגפיוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןַאמגינָאה

 רימ ןבָאה רעדנָאלב רעד ןוא רעגנַאל רעד :ס'ירעה עדייב יד טימ ןעמַאזוצ

 עשינכעט עקיטיונ עלַא יד טימ עסעיּפ רעד ןופ עיצקורטסנָאק יד טיובעגפיוא
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 יז זַא ,ןטנעדוטס עּפורג עשיטַאמַארד ןיימ ןדַאלעגנייא בָאה ךיא .םירישכמ

 זיא טַאטלוזער רעד .סענעצסיןסַאמ יד ןיא ןריטסיטַאטס םניחב ןעמוק ןלָאז

 סָאװ גנוריפפיוא ענייפ ַא טעברַאעגסיױא ךיז טָאה'ס ,רעקיטסניג ַא ןעוועג

 ,םזַאיזוטנע טימ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא

 רַאפ טידערק ץוח .ןטייז עלַא ןופ סע טמוק גלָאפרעד טרעשַאב זיא'ס זַא

 עלָאר-ןדָאזיּפע רעד רַאפ גנונעקרענָא ןגָארקעג ךיוא ךיא בָאה ,ישזער ןיימ

 ,טריזירעטקַארַאכ בָאה ךיא סָאװ ןדיא ןדנילב ,ןטלַא םעד ןופ

 יד ןגלָאפוצכָאנ ןעמוקעגסיוא זיא רימ סָאװ ןרָאי רעקילדנעצ יד ןיא

 זַא ,טגייצרעביא ךיז ךיא בָאה ימע-ךב בקעי ןופ ערעירַאק עשירעלטסניק

 לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ רעלטסניק עשידיא עטלייצעג יד ןופ רענייא זיא רע

 סע .ןלַאעדיא עשירעלטסניק ענייז ןופ רָאה ַא ףיוא טרעקעגּפָא טשינ

 קיטסייג ךיוא ןוא לעירעטַאמ ןטילעג טָאה רע ןעוו ןטייצ ןעוועג רעכיז ןענייז

 -ַאעט ןשידיא ןיא ןדנעטשמוא ,ענעעזעגסיוארָאפ-טשינ ,ענעדיישרַאפ בילוצ

 ,לּפַאטש ַא ןזָאלוצרעטנורַא ךיז ץ'לעוּפ ךיז ייב טנעקעג טלָאװ רע ןעוו .רעט

 "עג טַאהעג ,ייז יו טקנוּפ ,רע טלָאװ ,ןָאטעג ןבָאה רעלטסניק ערעדנַא יו

 רעבָא ךיז טָאה ימע-ןב ,ןטיפָארּפ עלעיצנַאניפ עסיורג ןכַאמ וצ ןטייהנגעל

 -רעטַאעט עלַא ןיא בושח ױזַא טציא ךָאנ רע זיא רַאפרעד ,ןבעגעגרעטנוא טשינ

 ,ןזיירק

 יקסװעשַאמַאט יסעב

 יד זיא ָאטנָארָאט ןיא ןָאזעס-רעטַאעט רעזנוא ןופ עיצקַארטַא עטצעל יד

 ןדעי וצ ןזָאלעגוצ ןוא ךעלטניירפ זיא יז .יקסװעשַאמָאט יסעב ןירעלטסניק

 ַא ןיוש זיא יז ,עניב רעד ףיוא ןליּפש וצ ריא טימ תויח ַא זיא'ס .רָאג זיב

 ךָאנ טגָארט םינּפ רעשיטַאּפמיס ריא רעבָא ,ןרָאי עלעטימ יד רעבירַא עמַאד

 סױרַא ץלַא ךָאנ טלַארטש לרעייפ שימלעש ַא ןוא ןח ןקידנצייר ַא ןגעקטנַא

 ,ןגיוא עקיטומטוג עריא ןופ

 ריא ןופ ןסעיּפ עכעלטע טליּפשעג זנוא טימ טָאה יקסוװעשַאמָאט יסעב

 טָאה יז .םוטעמוא טכַאמעג טבילַאב ךיז טָאה יז ןכלעוו טימ ,רַאוטרעּפער

 :רעטכיר השמ ןופ "לבייו עטריטרָאּפמיא סָאד; טריפעגפיוא זנוא טימ

 טמָארטשעג טָאה םלוע רעד ,שטיוָאנַאמלַאק ירעה ןופ *ןעיורפ עקיטנייה;

 ןעז יז טלָאװעג ,בגַא ,ןבָאה ייז ,טריזומַא קרַאטש ךיז טָאה ןוא רעטַאעט ןיא
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 ,*עקירעמַא ןיא עשטנַאכ; : יו ,*סרעגַאלש/ עקילָאמַא עריא ןופ ןלָאר יד ןליּפש

 יד שטָאכ זַא ןייטשרַאפ וצ לכש טַָאהעג טָאה יסעב ."רוחב רענירג רעד;

 יד רעבָא ןענייז ,עסַאק ןיא עפש רעמ ךָאנ טכַארבעג רעכיז ןטלָאװ ןסעיּפ

 | ...רוגיפ ריא רַאפ רעמ טשינ ןיוש *ןלָאר-ןזיוה;

 "רעבייוו ס'רָאטקָאד םעד; רעגַאלש רעד ןגָאלשעגנָא טָאה קרַאטש רָאג

 -טסניד יד עקנימ;ק ןופ עלָאר רעשימָאקייגַארט רעד ןיא .ןירבָאק ןָאעל ןופ

 רעכיוה ןופ ןיטסיטרעצנָאק-עניב ַא יװ ןזיװעגסױרַא יסעב ךיז טָאה "דיומ

 "רוטש ןפורעגסױרַא ןבָאה טײקנטלַאהעגסיױא ןוא טײקכעלריטַאנ ריא .הגרדמ

 ,ליפעגטימ ןופ ןרערט טימ טשימעג רעטכעלעג ןשימ

 טליּפשעג ןעמַאזוצ ךיוא ןוא ןעזעג ךיא בָאה ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד ךרוד = |

 ,גנוטלַאה רעייז טימ ןבָאה עכלעוו סעסירטקַא-רעטקַארַאכ ןוא סניטערבוס טימ

 ןיא .יקסװעשַאמָאט יסעב ןָא טנָאמרעד קרַאטש ןטפַאשנגייא ןוא ןרעינַאמ

 .עיּפָאק ַא רָאנ לַאפוצ ןייק ןעוועג טשינ טייקכעלנע יד זיא ןלַאפ עטסרעמ יד

 -עגנייא סמענעי עניב רעד ףיוא ןריּפָאק וצ הריבע ןייק טשינ רשפא זיא'ס

 ַאזַא ןריטימיא וצ וטפיוא ןַא ןעוועג רעכיז זיא'ס רעבָא ,ןטפַאשנגייא ענעריוב

 ,יקסװעשַאמָאט יסעב יוװ ןירעלטסניק

 רעד) "קיציא; ןופ עלָאר יד יקסװעשַאמָאט יסעב טימ ןליּפש וצ

 -ַאב רעד טליּפשעג ריא טימ לעניגירָא טָאה סָאװ עלָאר ַא ַא ,("יָאב-רעשטוב

 "יירגרעד עקיטכיוו א ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ןיטסעק םעס רָאיטקַא רעטביל

 ןָאזעס ןכרוד ןלָאר *עשימָאק-ףוב, יד ןליּפש סָאד טָאה לַאפ םעד ןיא .גנוכ

 ןוא טייקטכייל יד ןריזירעטקַארַאכ וצ ןפלָאהעגסױרַא קרַאטש רעייז רימ

 עקנימ ןעמעוו ןיא ,"קיציא; רוחב ןכעלמיטסקלָאפ םעד ןופ טייקשירעֿפיטש

 - ,טבילרַאפ זיא דיומ-טסניד יד

 טימ טייקנדירפוצ ריא טקירדעגסיױא טָאה יקסװעשַאמָאט םַאדַאמ ןעוו .

 יז טעװ קרָאי-וינ ןיא .רימ וצ ךיילג ןעוועג טשינ רענייק זיא ,ןליּפש ןיימ

 ןעוו ,טרָאװ ןטלַאהעג ןוא טגָאזעגוצ יז טָאה --- ןטוג םוצ ןענָאמרעד ךימ

 רעקרָאי-וינ ַא ןיא "רעבייוו ס'רָאטקָאד םעד, ןליּפש וצ ןטעברַאפ יז טָאה'מ

 יד ןליּפש ריא טימ לָאז ךיא זַא ןעוועג גנורעדָאפ עטשרע ריא זיא רעטַאעט

 ןוא גנַאלרַאפ ריא ןבעגעגכָאנ טָאה ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ,"קיציא, ןוֿפ עלָאּר

 ,קרָאי-וינ ןיא ריא טימ ןליּפש וצ עיגעליווירּפ עלעיצעּפס ַא טגיליוװַאב רימ

 ןעזרעד גנולעטשרָאּפ רעד ךָאנ בָאה'כ ןעוו ןרָאװעג ךיא ןיב טשַאררעביא יו

 ןיטסעק םעס עבָארעדרַאג רעד ןיא רימ וצ ןעמוקניירַא



 607 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םֹורַא / װַאקָאלבַאי ןַאמרעה

 טָאה -- רימ יו רעסעב ךס ַא "קיציא, ןופ עלָאר יד ןיוש טסַאּפ ךייא --- |

 -יבַאק טרָאפ ךָאד ריא טנייז "לֶא רעטפע; -- .ןבעגעגוצ שירעדורב-טוג רע

 | ,רימ ןופ רעגניא ."עלעס

 רעד סָאװ ןטנעמילּפמָאק יד טימ ךיז ךיא בָאה רָאג זיב טסיורגעג

 "נָא ןוא קיטכיוו יוװ .ןעקנָאשעג רימ טָאה ,ןירבָאק ןָאעל ,ןיילַא גרוטַאמַארד

 וצ רעליפשיוש ןטנַאקַאבמוא ,ןגנוי ַא רַאפ ןעוועג טלָאמעד זיא'ס טגיילעג

 -,גנונעפָאה טײנַאב ןוא טקיטומרעד טָאה'ס .,טרָאװ טוג ַא ןרעה

 טנװָא-ןרע ןא

 ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ַא רָאג ןעוועג זיא "טיפענעבא ַא ,טנװָא-ןרע ןַא

 ןָאזעס ןכרוד לָאמניײא גנונעקרענָא עלעסיב סָאד ,רעליּפשיױש ַא ןופ ןבעל

 רקיע רעד ןוא ,עטלעטשעגנָא-רעטַאעט יד ,עפורט רעד ןופ םירבח יד סָאװ

 רָאיטקַא םעד טלייטעגוצ טָאה םוקילבוּפ סָאד סָאװ דובכ עלעסיב סָאד --

 רַאלָאד טרעדנוה עכעלטע ערטסקע יד יו קיטכיוו ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא --

 ,טכַארבעגנײרַא טָאה "טיפענעב/ ַאזַא סָאװ

 עסעיּפ ַא ןביילקסיוא טגעמעג טנַאיציפענעב רעד טָאה טנוװָא-ןרע ןייז וצ

 רַאטס; רעד ןיא רע רעכלעוו ןיא עלָאר ַא טימ ,ןצרַאה םוצ םיא זיא סָאװ

 ,רעטקַארַאכ ןקיד'בוט-םוי ַא ןגָארטעג ןבָאה "ןטיפענעב, יד .*טנווָא ןַא ףיוא

 לַאזרעטַאעט ןיא ייס ןוא עניב רעד ףיוא ייס טליפעג ךיז טָאה גנומיטש יד

 | . .םלוע ןשיװצ

 ןיימ וצ טליּפשעג ךיא בָאה עקירעמַא ןייק ענוװָאק ןופ ןרָאפּפָא ןייֵמ רַאפ = -

 צלָאר יד ."רעדלעפ ענירג יד, ס'נייבשריה ץרּפ ןיא ,?קחצי-יולע ?טיפענעב,

 רעד .ןַאמלַאס ַאזיל :ןירעליּפשיוש עגנוי עטבַאנַאב ַא טליּפשעג טָאה "עניצ; ןופ

 ; רימ רַאפ ןוא ןַאמלַאס רעד רַאפ : רעקיד'תופתושב ַא ןעוועג זיא טנוװָא-ןרע

 טימ ייס ןוא דובכ םעד טימ ייס ךיילג-ףיוא-ךיילג טלייטעגנייא ךיז רימ ןבָאה

 - ,ןעמוקעג-ץינוצ קרַאטש רעייז ןדייב זנוא ןענייז ןכַאז עדייב ,ןטיפָארּפ יד

 ַא ןרָאפעגמורַא זיא יז ,קָאטסילַאיב ןופ טמַאטשעג טָאה ןַאמלַאס ַאזיל

 יז זיא 1928 רָאי ןיא ,ןלָארטסַאג ףיוא רעלדַא סוילוי טימ ןעמַאזוצ טייצ

 - ,ןילרעב ןיא ןברָאטשעג םיצולּפ רָאי 29 ןופ רעטלע ןיא

 -יּפשיש עגעלָאק ַא רַאפ םניחב גנולעטשרָאפ-טנוװָא-ןרע ןַא ןליּפש וצ

 טציא ךָאנ סע וט ךיא .בוח רעקילייה ַא ןעוועג לָאמעלַא רימ ייב זיא רעל
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 "נפערטַאב םעד רַאפ טניימ סע סָאװ ליפ ןוא ײטשרַאפ ךיא .ןצרַאה ןצנַאג ןופ

 וליפַא רעקיטכיוו ןעוועג זיא טנוװָא-ןרע ןַא .טנווָא-ןרע ןייז רעליּפשיוש ןקיד

 ךיוא ףיױרַא-לרעפניפ ַא זיא --- עשזַאג ,אלימ .עשזַאג רעד ףיוא הפסוה ןַא ןופ

 טָאה סָאד !טשינ סָאד ;ּפָארַאלרעפניפ ַא טשינ זיא'ס יװ גנַאל ױזַא ,טוג

 -רעטַאעט רעטכיירגרעד:רעוש רעד ןופ ןזָאלרעטנורַא ךיז ןסייהעג ןיוש

 ןקיבלעז םעד רַאפ ךרוד ןעמ טמוק הפסוה ןייק ןגירק טשינ ןעמ ןעק ,עקרַאמ

 ,ןכיילגסיוא טנעקעג ןיוש ךיז ןעמ טָאה םעד טימ .רעירפ ןָאזעס ַא ןופ זיירּפ

 ןדנ ןיא טצַאשעגניײרַא ןרָאװעג ןיוש זיא סָאד --- "טיפענעב, ַא רעבָא

 ידייס רַאפ טעװַארּפעג רימ ןבָאה ָאטנָארָאט ןיא טנוװָא-ךרע ןטשרע םעד

 ןופ עייטס יד םשור ַא טכַאמעג טנװָא םענעי טָאה רימ ףיוא .דלָאגנהעש

 ףוס םוצ ךעלעגייטש יד ןופ טזָאלעגסױרַא טָאה אנינח סָאװ ךעלעבייט עסייוו

 ןיא טרעטַאלפעגמורַא ןוא ןגױלפעגמורַא ןענייז .ייז ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ

 -סגנוסירגַאב רעד ןופ טייצ עצנַאג יד עניב רעד ףיוא ןוא לַאז-רעטַאעט

 טרעלקרעד רעלטרעג רימ טָאה --- עקירעמַא ןיא עדָאמ ַא זיא'ס .עינָאמערעצ

 .ךעלעבייט עסייוו עקידנעילפמורַא טימ טנַאיציפענעב ַא ןסירגַאב וצ ---

 עניימ ןופ ךיא בָאה ,טָאירטַאּפ-רעטַאעט ַא ,רילעוואוי ןטנַאקַאב ַא ייב

 דלָאגנהעש ידייס טריטנעזערּפ ןוא לרעגייז ַא טלדנַאהעגנייא ןצנַאניפ עּפמָאקס

 ַא ,רימ וצ טעטילַאיגעלָאק ןוא טייקכעלטניירפ ריא רַאפ הנתמ ַא יװ

 גנולדנַאה עטקערָאק ןיימ .טרירעג קרַאטש ןעוועג זיא ידייס .רָאיטקַא םענירג

 -ןרע יד וצ .ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז עּפורט רעד ןופ ןעמעלַא ייב טָאה

 טשינ ןיוש ךיז ךיא בָאה רעליּפשיױש ןוא םיתב-ילעב ערעדנַא יד ןופ ןטנווָא

 ןפוא ןַא ףיוא טניישַאב ייז ךיא בָאה .תונתמ ןעקנעש וצ ןעניגרַאפ טנעקעג

 .טגײלעגנָא רעמ ךָאנ ייז ייב ןעוועג זיא סָאװ

 יד וצ קיװמ עלעניגירָא יד טַאהעג טָאה טנַאיציפענעב ַא ןעוו ןטלעז

 : טעבעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה .ןבילקעגסיוא טָאה רע סָאװ ןסעיּפ עשילַאקיזומ

 ,עלעדיל ַא סעּפע "טיפענעב, ןיימ וצ ןָא רימ ביירש ,זילּפ ,עלעבַאי --

 ,עלעטעוד ַא

 ַא :יײז ןבָאה רעבָא טניימעג ,"על; ַא טימ ןגיוצרַאפ עקַאט סע ןבָאה יז

 גנולדנַאה רעד ןיא ןסַאּפנײרַא ךיז לָאז'ס סָאװ לבמַאסנַא ןַא ,טעוד ַא ,דיל

 "עג ךיא בָאה יװ .טלעטשעגוצ ןוא טציוושעגוצ ךיא בָאה ,ןסעיּפ ערעייז ןופ

 וצ ןפלעהסורַא טימ ןגעלָאק עקיצרַאה:ביל ןגָאװצּפָא ן'לעוּפ ךיז ייב טנעק

 ןַא ןפַאשעג ךרימ ןבָאה ןעגנופַאש ערטסקע יד זַא טרפב .ןטנווָא-ןרע ערעייז
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 זיא יז .ָאנַאיּפ רעד ייב ץינעשזד טימ ןעגנערברַאפ וצ טייהנגעלעג ערטסקע

 ,טפרַאדַאב יז טָאה עסערּפמיא יד יצ --- גָאטײב רעטַאעט ןיא ןעז ךימ ןעמוקעג

 סע טָאה רעטַאעט ןיא עקירעביא יד רַאפ ןוא ןטַאט ריא רַאפ ,טשינ יצ

 זיולב ךיז ןביג רימ ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב עדייב ןציז רימ זַא ןסייה טפרַאדַאב

 ,ןטנַאיציפענעב יד רַאפ קיזומ ערטסקע יד ןרישזנַארַא ןוא ןפַאש ןטימ ּפָא

 זנוא טגָאז ןוא טייז ַא ןָא ךימ ןוא ץרעלטרעג קעװַא טפור ךַאברעיוא

 -מעמ ענעכָארבעג; ןענייז ךיא ןוא רעלטרעג יו ױזַא : הרושב עטוג ַא ןָא

 טשינ רימ ןבָאה ,רע טקנעד ,"סעשזדייווק ערעזנוא ןופ ןקילג ןייק ןוא "סרעב

 ןקיד'תופתושב ַא ןטעברַאוצסױא ןדייב זנוא רַאפ רע טריבורּפ ,טכַאמעג

 טעוו'מ .ךַאמּפָא ןלעיציפָא ןייק םעד ףיוא טשינ ןבָאה רימ שטָאכ ,"טיפענעב;

 טניימ סָאד : 5050 ןופ דוסיײטנעצָארּפ ַא ףיוא "טיפענעב/ ַא ןקיליװַאב זנוא

 טנעצָארּפ 50 ןוא עסערּפמיא רעד רַאפ הסנכה-ָאטורב רעד ןופ טנעצָארּפ 0

 -יוא ןיא טנעה עדייב טימ ןָא ךיז ןּפַאכ ךיא ןוא רעלטרעג .ןדייב זנוא רַאפ

 ?ןרילרַאפ וצ רימ ןבָאה ךעלטנגייא סָאװ ,גַאלשרָאפ ס'כַאברע

 3 6 ל טי ֿפ ַא ק

 ןַאמשיילפ ינעשזד

 ,ףוס עמַאס םייב ןיוש טלַאה ןַאזעס-רעטַאעט רעזנו

 ןסעיּפ 60 םורַא טליּפשענּפָא ןיוש רימ ןבָאה לכה-ךס ןיא

 טליּפשעג ,1925 רָאי-ינ דובכל יװער-טכַאנ-ןטימ ַא ץוח

 ןיא גָאטײב תבש ןוא טנװָא ןדעי .ךָאװ ַא לָאמ 9 רימ ןבָאה

 ,ָאלַאפָאב רעדָא טיָארטעד ןיא סקיטנוז ןוא ָאטנָארָאט

 ןיא לייוו ,טריסערגָארּפ טשינ טייצ רעד ךרוד טָאה ןדער שילגנע ןיימ
 ַא ךױא זיא רעטַאעט םורַא הביבס יד ,שידיא רדסכ ןעמ טדער רעטַאעט
 ןייק ךיא בָאה םעד ףיוא -- עלוש ַא ןיא ךיז ןענרעל וצ .עקידנדער-שידיא
 ןעמוקנָא טעװ דלַאב-דלַאב סָאװ םעד טימ ךיז ךיא טסיירט .טַאהעג טשינ טייצ
 ַא ןיא ןושל ןשילגנע םעד וצ ןָאט-םענ ַא ןענעק ךיז ךיא לעװ ,רעמוז רעד
 ןָאט וצ שרעדנַא סעּפע ןבָאה וצ ןעד טרַאװרעד'כ ."לוקס-טיינא רעקרָאי-וינ
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 עניימ עלַא ךָאנ יצ טשינ וליפַא רימ ךיז טביולג'ס ? רעמוז ןקידנעמוק םעד

 םעד רַאפ .ןרישזַאגנַא ןלעװ רעצעמע ךימ טעװ ןָאזעס םעד ןגלָאפרעד

 יה ועד | . .רעטַאעט ַא ןיא ןָאזעס ןקידנעמוק

 .טײקמַאזנייא ןוא טייקטנלע זיא ןשטנעמ ַא רַאפ שינעמוקּפָא עטסערג יד

 ןקידנעמוקנָא םעד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא זַא .ןופרעד ןסיוו טשינרָאג לָאז'מ

 -עגוצ טשרע ךיז בָאה'כ .ןצרַאה ןפיוא ענטומעלַאק ןיוש רימ טרעוו רעמוז

 "ייא םוצ רעטנעענ זיא סָאװ רעגייטש-סנבעל רעטנָארָאט םעד וצ טניואוו

 טימ .טעדניירפַאב טנעָאנ רעייז ןיב'כ ,רענַאקירעמַא םוצ יו ןשיאעּפָאר

 יו טבעלעגנייא ןיוש ךיז בָאה ךיא ןעמעװ טימ ,עּפורט רעד ןופ ןעמעלַא

 רעדעי ךַיז טעװ דלַאב-דלַאב זַא ןטכַארט וצ רעווש זיא'ס ,החּפשמ ןייא

 ןכַאמ וצ םולש רערעווש ךָאנ רימ זיא'ס .געוו םענעגייא ןייז ןייג זנוא ןופ

 רעדַאנַאק ענייש ,עגנוי יד ,טניירפ ןטוג ןיימ טימ ךיז ןדייש ןופ קנַאדעג ןטימ

 ;ןדערוצפיונוצ ךיז גנירג ױזַא רימ זיא'ס ןעמעוו טימ ,ינעשזד ,ןיטסינַאיּפ

 ןיא טכַארט ךיא ןעמעוו ןופ ןוא ןייז וצ רַאג ךיא טפַאשלעזעג סנעמעוו ןיא

 ...לרעמיצ ןעמַאזנייא ןיימ ןיא ןיילַא רענייא ץהעש עקיטכַאנייב יד

 ,םייה ןיימ ןופ ןוא רעטסעווש ןוא רעדירב ,עמַאמ-עטַאט ןופ ןסירעגּפָא

 סָאװ ןרָאי יד ךרוד טייקטנלע ןופ םעט ןרעטיב םעד טליפעג קרַאטש ךיא בָאה

 "גייא סָאד .עטיל ןיא םיבושי עשידיא יד רעביא טרעגלַאװעג ךיז בָאה ךיא

 יד ןעוועג זיא ,לַארָאמ ןיימ לסיבַא ןטלַאהעגפיוא טלָאמעד טָאה סָאװ עקיצ

 ןיימ וצ ןעילוטוצ ךיז ןוא עקירעמַא ןופ ןגערב יד ןכיירגרעד ֹוצ גנונעפָאה

 קיצניג יו זַא ןענַאטשרַאפ דלַאב רעבָא בָאה'כ .החּפשמ .ריא וצ ןוא רעטסעווש

 ריא וצ ןטכילפ עריא ןזומ ,ןייז טשינ לָאז רעטסעוװש ַא ןבעגעגרעביא ןוא

 רעטסעווש ןיימ טרפב .טכער טימ ןוא --- טשרעוצ ןעמוק רעדניק יד טימ ןַאמ

 "רַאפ ןיילַא ךיז ךיוא ןוא רעדניק ערעייז רַאפ ןגרָאז ןפרַאד סָאװ ןַאמ ריא טימ

 טשינ לייוװרעד ךָאנ ייז ןבָאה עקירעמַא ןיא "רעפערט-טּפיוה, םעד לייוו ,ןגרָאז

 רעגעלעג ַא ןעמענרַאפ ? ייז ףיוא ןפרַאװנָא ךיז ךיא געמ יו ןוא ןעק יו .טכַאמעג

 ןעמענסורַא ייז ןוא טסעק ףיוא יַײז ייב ןצעזַאב ךיז ; על'הריד רעגנע רעייז ןיא

 ! םייח טשינ !ךיא טשינ 1 עיציבמַא-רעטַאעט ןיימ בילוצ ליומ ןופ ןסיב םעד

 ךיא יצ טלפייווצעג קרַאטש ךיא בָאה לַאפכרוד"ןָאינוי ס'רעלטרעג ךָאנ

 ךיז טָאה'ס .רעטַאעט ןשידיא רענַאקירעמַא ןיא ןכיירגרעד סעּפע ןענעק לעװ
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 ןיא ןביולג ןיימ ןרױלרַאפ בָאה'כ ןוא טייקטסיירד ןיימ ןָאטעגּפָא רימ ןופ
 | ,ןטייקיאעפ-עניב ענַײמ

 םייה ריא וצ זיב .רעטַאעט ןופ ן'ינעשזד טימ ןריצַאּפש עטפָא עניימ ףיוא
 טָאה ינעשזד .ץרַאה ןיימ ריא רַאפ ןסָאגעגסױא לָאמנייא טשינ ךיא בָאה
 רעבָא ,דייר עניימ ףיוא טריטנעמָאק ןטלעז ןוא רעטרעוו עניימ טּפַאזעגנייא
 עניימ טימ טריזיטַאּפמיס יז קרַאטש יװ ןגייווש ריא ןיא טליפעג בָאה ךיא
 ,ןײלַא ,טנלע ןייז וצ רימ זיא'ס רעווש יו טפיירגַאב ןוא ןדנעטשמוא

 טכַאנ-רדס עטשרע יד ןליּפש וצ טשינ ,רעטַאעט ןשידיא ןיא גהנמ ַא זיא'ס
 ןופ טנוװָא רעד .ץעזעג-ןָאינוי רעלעמרָאפ ַא סָאד זיא עקירעמַא ןיא ,חסּפ ןופ
 ןעמ .טכַאנ-רוּפיכ-םוי יו טקנוּפ רעליּפשיוש יד וצ טרעהעג רדס ןטשרע םעד
 ,ךיוא טנװָא םעד רַאפ טלָאצַאב ןגירק ףרַאד'מ רעבָא ,טשינ עקַאט טליּפש

 ןדַאלוצנייא ךימ ,רעטָאפ ס'ינעשזד ,ןַאמשיילפ עייש ןגיױאווַאב טָאה'ס רעוו
 רַאפ עקַאט זיא'ס ,טּפַאכעג טשינ דלַאב ךיז ךיא בָאה ,רדס ןטשרע םוצ חסּפ
 ץ'ינעשזד וצ ךימ ןעמ טָאה טלָאמעד זיב ,גנושַאררעביא עסיורג ַא ןעוועג רימ
 חרוא רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ ןיב ךיא ,תמא .ןטעברַאפ טשינ זיוה ןיא
 לקנַאי ,ךַאברעױא ידייס טימ םעס ןטעברַאפ ךיוא טָאה ןַאמשיילפ ,רדס םוצ
 רעטעּפש טשרע .טָאלרַאש לרעטכעט רעייז ןוא ידייס יורפ ןייז טימ ןײטשדלָאג
 ס'ינעשזד ךרוד ןעמוקעג רימ זיא גנודַאלניײא יד זַא טסואוורעד ךיז ךיא בָאה
 ואולמו-םלוע ןַא רימ ןופ ןטלַאהעג טָאה עכלעוו ,ינעפ לרעטסעווש רערעגניא
 -רָאג ךיז יז טָאה ,ץ'ינעשזד רעטסעווש ריא רַאפ ןתח ןרעקיסַאּפ ןייק זַא ןוא
 ,ןלעטשרָאפ טנעקעג טשינ

 -ןַאמשיילפ רעד טימ ןעמַאזוצ טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ טכַאנ"רדס ענעי
 ןיא קירוצ ןעועג טלָאװ ךיא יו טליפעג ךיא בָאה ,םייה רעייז ןיא החּפשמ
 בורק טלעפעגסיוא ןיוש בָאה ךיא ןענַאװ ןופ ענדָארג ןיא םייה רענעגייא ןיימ
 יו ןליפ וצ טכַאמעג ךימ טָאה הביבס עשימייה ,עמערַאװ יד .רָאי ףניפ וצ
 עניימ טימ ,עמַאמ-עטַאט עניימ טימ ןעמַאזוצ רדס םייב ןסעזעג טלָאװ ךיא
 ,טקנעבעג קרַאטש ױזַא בָאה ךיא ןעמעוו ךָאנ רעטסעווש ןוא רעדירב

 רע) לדיפ ןייז וצ ןעמונעג ,ןוז רעטסטלע רעד ,סקעמ ךיז טָאה רדס ןכָאנ = |
 ךיז טָאה ינעשזד ,(םייהַא חסּפ ףיוא ןעמוקעג ןוא זירַאּפ ןיא טרידוטש טָאה
 ןיא .קרעוו עשיסַאלק טליּפשעג עדייב ןבָאה ייז ןוא ָאנַאיּפ רעד ייב טצעזעג
 ,טכַאנ רעבלַאה זיב טכַארברַאפ רימ ןבָאה ערעפסָאמטַא רעשילַאקיזמ רעד

 טײלגַאבסױרַא ךימ טָאה ינעשזד ןוא ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז טסעג יד ןעוו
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 יז בָאה'כ ,שזַארוק טימ ןעמונעגנָא ךיז ךיא בָאה ,זיוה רעייז ןופ קינַאג ןפיוא

 בָאה לרעמיצ ןעמַאזנייא ןיימ וצ געוו ןפיוא .ןָאטעג שוק ַא ןוא ןעמונעגמורַא

 זַא קפס ןייק רעמ ןעוועג טשינ רימ ייב זיא'ס .....ןטפול רעד ןיא טבעוושעג ךיאי

 ,גוויז ןיימ זיא ינעשזד
 לא

 ףרַאד'כ -- ןטקַא יד ןשיװצ ןײטשדלָאג רימ וצ טגָאז --- וװָאקָאלבָאי --

 רעד ךָאנ ןייג טשינ רימָאל .ןינע ןקיטכיוו ַא ןגעוו ךייא טימ ןדערכרוד ךיז

 ,לסיבַא ןריצַאּפשכרוד ךיז רימָאל ,ןַארָאטסער ןיא גנולעטשרָאפ

 רעד ךָאנ .עבָארּפ ךָאנ גָאטיײב זיולב ךיא בָאה ן'ינעשזד טריפעגמייהַא

 .ינעמ רעדורב ריא טימ ןוא ןטַאט ןטימ ןעגנַאגעגמײהַא יז זיא גנולעטשרָאפ

 ןוא ןרימירגסיוא ןכָאנ דלַאב ןוא טָאבנָא ס'נײטשדלָאג ןָא ןרעג ךיא םענ

 ,ריצַאּפש ןפיוא ךיז רימ ןעמענרַאפ ,ךיז ןָאטרעביא

 -רַאפ ךיא .ןגָאז וצ רימ טָאה רע סָאװ ןרעה וצ קירעגיינ רעייז ןיב ךיא

 : סעומש רעזנוא ןביוהוצנָא רעטרעוו טכוז רע זַא ייטש

 -רַאפ ןופ ןעמענסױרַא םיא ךיא ליוו --- ? זיא סָאװ ,ןײטשדלָאג טניירפ ---

 רימ טָאה ריא .סעינָאמערעצ ןייק טשינ ריא טפרַאד רימ טימ --- ,טייהנגעל

 !טגָאז -- ןגָאז וצ סעּפע

 ןקיסַאּפ ַא ןײטשדלָאג ץלַא ךָאנ טכוז --- וװָאקָאלבַאי ,טייטשרַאפ ריא --

 ןיא ןשימוצניירַא ךיז םענעגנָא טשינ זיא'ס -- .סעומש רעזנוא וצ ריפניירַא

 וצ טשינ רעטניזעג ךס ַא זיא'ס זַא טסייוו ןעמ ןעוו טרפב ,םיקסע סמענעי

 | ,םינינע עכלעזַא ןיא ךיז ןשימ

 יד סױרַא טשינ רימ טמענ -- .ןגױצעגנָא ןיוש ךיא ןיב --- ? לשמל --

 !ןָאטעגּפָא ךיא בָאה סנױזַא סָאװ ןרעה ןיוש ךימָאל ,המשנ

 רימ וצ טנייה טָאה ןַאמשיילפ עייש ,ווָאקָאלבַאי ,טיטשרַאפ ריא ---

 יד ןעק ךיא -- .רקיע םוצ ןײטשדלָאג ךעלדנע טמוק --- ךייא ןגעוו טדערעג

 "נעמ רעכָאלּפ ַא ,רעליטש ַא זיא עייש .רָאי רָאּפ ענייש ַא החּפשמ-ןַאמשיילפ

 זיא ליח-תשא יד .טנַאװ רעד ףיוא גילפ ַא ןעּפעשט טשינ טעוװ רע ,עלעשט

 טשינ טָאה ןַאמשיילפ ןזיוה יד רָאג טגָארט ,רימ טכוד ,יז .היח בייוו ןייז

 זיא'ס יצ טשינ וליּפַא טסייוו רע לייוו ,ךייא טימ טקעריד ןדעד וצ טומ םעד

 ןעק יז .ןץינעשזד ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ...ןיימ'כ .ןדער וצ סָאװ ןגעוו ָאד

 ָאנַאיּפ יד טכיירגרעד םיוק טָאה יז ,עלעציפ ַאזַא ןעוועג זיא יז ןעוו ךָאנ ךיא

 ,רעטסעקרָא ןייז ןיא ןטַאט ןטימ טליּפשעג טלָאמעד ןיוש טָאה יז
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 טסָארּפ רימ טגָאז רעדָא קיצרַאהנפָא רימ טימ טייז ,ווָאקָאלבַאי ,טרעה --

 זַא ןשימ טשינ ךיז ךיא לעװ ,קסע ס'עבָאב ןיימ טשינ זיא'ס זַא טושּפ ןוא

 ןעיירדרַאפ וצ םתס טכוז רעכלעוו רָאיטקַא טינש םעד ןופ טשינ טנייז ריא

 "נָא ןַא טנייז ריא זַא .ןריטנַארַאג ךיא לע םעד ףיוא -- ּפָאק םעד לדיימ ַא

 ינעשזד זַא ,ןגייצרעביא וצ ךיז טייצ גונעג טַאהעג רימ ןבָאה רוחב רעקידנעטש

 זיא ינעשזד זַא ? ןלייצרעד ךייא ךיא ףרַאד --- רעטכָאט עשיתבהדלעב ַא זיא

 וליפַא .ןענעקרעד וצ טשינ רעדנילב ַא ןייז ןעמ ףרַאד ,ךייא ןיא טבילרַאפ

 ַא רַאפ סָאװ טימ ךיוא ןיוש טקרעמַאב ,רעטַאעט ןיא קידנציז ,םוקילבוּפ סָאד

 ןעק ךיא .עניב רעד ףיוא רעטסעקרָא ןופ ףױרַא ךייא וצ טקוק ינעשזד ןגיוא

 טָאה ריא סָאװ טשינ סייוו'כ ...ריא וצ ןליפעג ערעייא ןטסעמ טשינ רעבָא

 קיטליגכיילג זַא ןעגנירד זיולב רימ ןענעק גנומענַאב רעייא ןופ .ןעניז ןיא

 ךיז טעוװ ןָאזעס רעד ,לדיימ ַא זיא יז ,טייטשרַאפ ריא ,טשינ ריא טנייז ריא וצ

 ןכָארבעצ ַא טימ ןזָאלרעביא יז ןוא ןרָאפקעװַא טעװ ריא ....ןקידנע דלַאב

 טקַא-סולש ַא יו ןיוש ןעגנילק דייר עניימ ,לביארַאפ ןייק טשינ טָאה ....ץרַאה

 ,טניירפ ס'עייש ןיב ךיא יו ױזַא רעבָא ? ווָאקָאלבַאי ,ָאיַא --- עטערעּפָא ןַא ןופ

 ךייא טכער סָאד ךיז ךיא םענ טניירפ רעטוג ַא רערעייא ןוא טניירפ ס'ינעשזד

 יד ןופ ענייא זיא סע רעדָא ?ן'ינעשזד ןגעוו טסנרע ריא טקנעד :ןגערפ וצ

 ביל ךיד בָאה'כ, :ךיז טלציוו ןעמ עכלעוו ןופ סעקבויל-רעטַאעט עטנַאקַאב

 *! יַאב"דוג --- רעביארָאפ ןיוש זיא ןָאזעס רעד רָאנ ,טַאהעג

 -סיוא ןטעבעג ךימ טָאה עייש ,ווָאקָאלבַאי ,לביארַאפ ןייק טשינ טָאה ---

 "כרוד ךיז טגָאזעגוצ םיא ךיא בָאה ...רעטכָאט ַא ךָאד זיא יז ...ןעניפעג

 ,ךייא טימ ןדער

 "גַארטרָאפ, םעד ףיוא ,טלמוטעצ ןצנַאגניא ךימ ןבָאה דייר ס'נײטשדלָאג

 ,ןגייושליטש ןיא רימ ןריצַאּפש עלייוו עשּפיה ַא .טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה

 -ראפ ןייק טשינ בָאה ךיא --- ּפָא ךיז ךיא ףור --- ןײטשדלָאג רעטסימ ---

 -ניא רעייא רַאפ רַאבקנַאד רעייז ךייא ןיב ךיא : טרעקרַאפ ,ךייא ףיוא לביא

 ַא ןיא ךיז ןיפעג ךיא .טייקיטכירפיוא רעייא רַאפ רקיע רעד ןוא ,סערעט

 טימ טשינ וליפַא בָאה'כ ...רעטנלע ןַא ןיב ךיא ..,טייהנגעלרַאפ רעסיורג

 ,ןײטשדלָאג רעטסימ ,ךייא וצ .ןטלַאה-הצע ןַא ךיז ,ןטָארַאב וצ ךיז ןעמעוו

 וצ ױזַא יו ןבעג טשינ הצע ןייק ךיז ןעק ןיילַא ךיא ,יורטוצ ךס ַא ךיא בָאה

 .ןעלדנַאה

 ןעמענ ןופ ןטכַארט רָאג ךיא ןעק ױזַא יו ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז
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 -רַאפ ַא ןעוועג ךָאד טלָאװ'ס ? ןבָאה-הנותח יו תוירחַא עסיורג ַאזַא ךיז ףיוא

 ! ןבָאה-הנותח רעבָא .ביל רעייז רימ זיא ינעשזד :הדומ ךיז ןיב ךיא .ןכערב

 טכיזסיוא םוש ןייק ןָא ,דנַאל ןיא םישדח 9 טשרע ,רענירג ַא ןיב ךיא ? טציא

 -עט יוװ שרעדנַא סעּפע וצ ןעמענ ןלעװ ךיז לָאז ךיא ןעוו .טפנוקוצ רעד ףיוא

 -רַאפ עניימ ןופ .שילגנע -- ךַארּפשידנַאל יד טשינ וליפַא ךיא ןעק ,רעטַא

 -וצסיוא ףיוא לקינ ַא טרָאּפשענּפָא ןבָאה טשינ ךיא לעװ ןָאזעס םעד ןטסניד

 רעגָאװש ןיימ ןלָאצקירוצ טנעקעג ךיא טלָאװ יאוולה .רעמוז ןכרוד ןעמוק

 וצ ךימ ףיוא טגרָאבעג רימ ןבָאה ייז סָאװ תואצוה יד ןופ בוח ןפיוא סעּפע

 ,ענדָארג ןיא ןרעטלע עניימ ןפלעהסיורַא ףרַאד ךיא .עקירעמַא ןייק ןעגנערב

 ןקַאילָאּפ יד .עקירעיורט ַא זיא ןטרָאד עגַאל יד ,רעטסעוװש ןוא רעדירב עניימ

 ,ןײטשדלָאג רעטסימ ,ךייא ךיא גערפ .טעברַא רעד וצ ןדיא ןייק וצ טשינ ןזָאל

 תובוח בָאה'כ ,ןגרָאזרַאפ טשינ ןיילַא ךיז ןעק ךיא ? שירַאנ טשינ סָאד זיא

 לָאז כ !ָאיַא --- ןבָאה-הנותח יוװ רעמ טשינ עקַאט רימ טלעפ ,ּפָאק ןיימ ףיוא

 בייוו ןייז ןוא ,ָאד ךיז טעשטומ רע ? רעלטרעג יװ ןבעל-עילימַאפ ַאזַא ןריפ

 "דנַאה ַאזַא טלָאװ לכש ןיימ טיול ? ירוזימ ,וָאשזד ןַאס ןיא ןרעטלע עריא ייב

 קידלושמוא ןַא ןעמענ טניימעג טלָאװ סָאד ,קיד'רקפה ןעוועג טשרע גנול

 ? ױזַא טשינ ריא טקנעד .ןכַאמ ךעלקילגמוא ריא ןוא לדיימ

 ךָאנ זיא'ס רעבָא -- וצ ןײטשדלָאג טיג --- וװָאקָאלבַאי ,ריא טנייז טכערעג --

 : םירוביד ע'טושּפ ןדער רימָאל .רָאפ ךיז טלעטש ריא יו שיגַארט ױזַא טשינ

 יד טימ ןעגנונעכערסיוא עלַא יד טשינ ןפלעה ,ייברעד זיא ץרַאה סָאד ביוא

 עלַא ןטלָאװ ,ריא יו טינובשח'עג ױזַא ןטלָאװ טיילעגנוי עלַא ןעוו ,תונובשח

 סָאד זיא ביל ךיז טָאה'מ זַא ,ּפָאצ ןעיורג ןזיב ןסעזרַאפ ךעלדיימ עשידיא

 ,ןייא ךיז טבעל'מ ,ןשטנעמ עגנוי .עקיזיר עסיורג ַאזַא טשינ ןבָאה-הנותח

 ןעק רעוװ .ךַאז-לזמ ַא ןיוש זיא עקירעביא סָאד .ףױרַא ןעמַאזוצ ךיז טעברַא'מ

 ? ןגָאזסיוארָאפ

 לעװ'כ -- הרשּפ ַא ךיא ךַאמ --- קרָאיײוינ ןייק ןרָאפ וצ טכַארט ךיא --

 ַא ןיא ןטסָאּפ ַא ןכוז לעוו'כ ...ןעגנערב טעװ טפנוקוצ עטנעָאנ יד סָאװ ןעז

 ןלעװ ,טרעשַאב זיא'ס ביוא ...ךָאנרעד .שרעדנַא סעּפע ייב רעדָא רעטַאעט

 | ...טלָאמעד רימ

 .רעביא ןײטשדלָאג ךימ טגָאלש --- טעּפש-וצ ןייז ןיוש ןעק טלָאמעד -- - |

 עשלדיימ יד טנַאקַאב טשינ רשפא זיא ךייא ,ךייא ןופ רעטלע ןיב ךיא --

 ,טריפעג טציא זיב ןיוש טָאה ריא סעביל לפיוו טשינ סייוו'כ .,עיגָאלָאכיסּפ
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 .יורפ ַא זיא יורפ ַא ןוא ,ןַאמ ַא זיא ןַאמ ַא .קסע סמענייק טשינ זיא'ס ןוא

 ס'לדיימ ַא טרפב ,לכליּפש ןייק טשינ סָאד זיא טבילרַאפ זיא יורפ ַא ןעוו

 ,לדיימ רעטנָארָאט ַא זיא ינעשזד זַא טשינ ךיוא טסעגרַאפ ...עביל עטשרע

 ןעמ טסייוו טָאטש ןיא ,לּפעט ןיא םענעי ייב ךיז טוט סע סָאװ ןעמ טסייוו ָאד

 טעװ ןרָאפקעװַא רעייא ,ץינעשזד טימ ךייא ןשיווצ ךיז טעיילק סעּפע זַא ןיוש

 ןביירט וצ ביל ןבָאה ןשטנעמ ,עיצַאוטיס עקיטסניג ןייק ןפַאש טשינ ריא רַאפ

 -עטַאט עריא סָאװ רעדנואוו ַא זיא ? ריא טניימ עשז-סָאװ .. .תוליכר עלעסיבַא

 ,..טָאטש ןיא עיצַאטוּפער ריא ןרעטש ,הלילח ,ןעק'ס ? טגרָאזַאב ןענייז עמַאמ

 -טנע וצ סָאװ טשינ ךיא בָאה ןטנעמוגרַא ענייז ףיוא זַא טעז ןײטשדלָאג !

 - :ןכדש רעטינעג ַא יו רָאפ רע טצעז ,ןרעפ

 לטעטש ריא םוטעמוא ןעק סָאװ לדיימ ַא זיא ינעשזד ,ווָאקָאלבַאי --

 ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפש יז זַא .טנעה ענעדלָאג רָאּפ ַא טָאה יז ,ןײטשַאב

 "רעסנָאקע רעטנָארָאט רעד ןופ עטקידנעעג ַא זיא יז .רעטסעקרָא ןַא סָאד זיא

 ליפ רעייז ךיוא ךייא ןעק יז .ךייא רַאפ קילג ַא זיא יז ,"קיזוימ וװָא ירָאטַאװ

 "בָאשזד; ןטוג ַא ןגירק טעװ ריא זַא ,ערעירַאק-עניב רעייא ןיא ןפלעהסיורַא

 ץינעשזד טימ ןעמַאזוצ .רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא ,ןָאזעס ןקידנעמוק םעד רַאפ

 רעטַאעט ַא ןיא ןטעברַא עדייב טעװ ריא ,ןּפַאכסױא ןדייב ךייא ןעמ טעװ

 ,הנותח רעד ךָאנ ךעלרָאּפ עגנוי עלַא יו ,ןטעברַאפױרַא ךיז זייווכעלסיב ןוא

 טניימ ריא ביוא טדערעג ץלַא זיא סָאד זַא ,ךיז טײטשרַאפ .טוג ךיז טכַארטַאב

 ..י.ןדער וצ סָאװ ָאטשינ ךָאד זיא ,טשינ ביוא ...ריא טימ טסנרע סע

 2 טא

 .ןעמוקעג טשינ רעטַאעט ןיא עבָארּפ וצ ינעשזד זיא גָאטיײב ןגרָאמ ףיוא

 ךימ ךיז יז טמעש ,ןע'נײטשדלָאג טימ סעומש ןיימ ןגעוו יאדוװַא טסייוו יז

 יז זַא ,ץינעשזד ןסיוו טזָאלעג ךיא בָאה טנוװָא ןקיבלעז םעד .ןענעגעגַאב וצ

 זיב ןטרַאװ לָאז יז .גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ךיילג םייהַא ןייג טשינ לָאז

 טימ ןדער ןוא ןעז יז זומ ךיא .ןָאטרעביא ךיז ןוא ןרימירגסיוא ךיז לעװ ךיא

 יב .ןינע ןקיטכיוו א רעייז ןגעו ריא

 ,זיוה רעייז ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןריצַאּפש רימ

 טרַאװ ינעשזד ,טרָאװ ןייק ךיז ןשיווצ סיוא .טשינ רימ ןדער געוו ןצנַאג םעד

 ןרירַאב וצ ױזַא יו טשינ סייוו ךיא ןוא ,ןגָאז וצ בָאה ךיא סָאװ ןרעה .וצ
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 ךיז ךימ טעברַאפ ינעשזד .ןייטש רימ ןביילב זיוה םייב ,םעלבָארּפ רעזנוא

 ,לקינַאג ןפיוא ייז ייב ןצעזוצ

 זיא לסעג ןיא ,טנרעטשעגסיוא זיא למיה רעד ,טכַאנ-גנילירפ ַא זיא'ס

 ןושל גירק ךיא .ןצרַאה ןופ רעטנורַא ךיז ןדער ןוא עדייב רימ ןציז ,ליטש

 יַאּפמיס יז .ןטייהלצנייא עלַא טימ עיצַאוטיס ןיימ ץינעשזד רעלקרעד ןוא

 זַא וצ טיג יז .ןרערט זיב יז טריר טייקטנלע ןיימ .עגַאל ןיימ טימ טריזיט

 ,ןדנעטשמוא יד רעטנוא .תילכת ַא ןגעוו טציא ןטכַארט וצ ךעלרעכעל זיא'ס

 ,טפנוקוצ רעד רַאפ ןטכיזסיוא קינייו טימ ,ןעלטימ עלעיצנַאניפ עניימ טימ

 רעד ףיוא רָאפ רשפא טמוק סָאװ ,סרַאפ ַא טושּפ ןעוועג ןבָאה-הנותח טלָאװ

 .ןבעל ןופ טייקכעלקריוו רעד ןיא טשינ רעבָא ,עניב

 רעבָא -- ינעשזד רימ טרעכיזרַאפ --- ןטרַאװ וצ טיירג ןיב ךיא -- |

 טעװ ןרָאפקעװַא לעװ ךיא זַא .ןעמיטשוצ טשינ םעד וצ ןלעוװ ןרעטלע עניימ

 ןדערַאב יז טעוו'מ .ןפרָאװעגקעװַא ןוא טצונעגסיוא יז בָאה ךיא זַא ןסייה סע

 ...טָאטש ןיא

 ןביירש וצ ןייז טעוו זנוא רַאפ עטסכיילג סָאד זַא ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ

 ןענעק םעד ךָאנ .הלכ-ןתח עלעיציפָא יו ןרעוו טכַארטַאב רימ ןלעוו ,םיאנת

 ןענעדרָאנײא ץעגרע ךיז לעװ ךיא זיב הנותח רעד טימ ןטרַאװ ןיוש רימ

 ןטסָאּפ ַא ןגעוו ןקוקמורַא ךיז ,קרָאידוינ ןייק ןרָאפקירוצ ךיא לעװ ןָאזעס ןכָאנ

 רימ ןענעק ךָאנרעד .ןדייב זנוא רַאפ רעדָא ,ןילַא ךיז רַאפ רעטַאעט ַא ןיא

 רעד זַא עדייב ןליפ רימ .ואושרעדנַא רעדָא ָאטנָארָאט ןיא הנותח ַא ןעווַארּפ

 .ןרעטלע עריא ןופ טייקנדירפוצ רעד וצ ןוא טייל וצ ןוא טָאג וצ ןייז טעוו ןַאלּפ

 ןטייווצ ןפיוא רעטסנעפ ַא ןופ לוק ַא רעביא זנוא טגָאלש --- ! ימייה ---

 ,קָאטש

 ,ךימ טניימ יז ןוא עמַאמ ס'ינעשזד זיא סָאד זַא ךיז ּפַאכ ךיא --- ? ימייה ---

 ,לָאמ ןטשרע םוצ ךיא רעה ,םייח טָאטשנָא ,שילגנע ףיוא ?ימייה.

 לָאמַאכָאנ יז ט'רזח --- ! ימייה ,םײהַא ןּפעלש טציא ךיז וטסעוװ סָאװ ---

 ןייטשפיוא דלַאב ןיוש ךָאד טספרַאד --- .שילגנע ףיוא ןעמָאנ ןיימ רעביא

 טעבעגסיוא בָאה'כ .העש עכעלטע יד ָאד ןפָאלשרעביא טסנעק .עבָארּפ וצ

 ריא .טעּפש זיא'ס ,רעדניק ,ןיירַא טמוק .רעגעלעג סע'סקעמ ןיימ ריד רַאפ

 ! טמוק .גָאט רעיינ ַא זיא ןגרָאמ ? טדערעגנָא קינייװ ךיז טָאה

 גנודַאלנייא עקידמיצולּפ יד ןטעב קרַאטש טזָאלעג טשינ ךיז בָאה'כ

 ןייז לָאז -- ןעמָאנ ןטשרע ןיימ ייב ךימ ןפור סָאד ןוא ,ןפָאלשוצרעביא
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 ןענייז ס'נַאמשיילפ יד זַא זייווַאב רעטסעב רעד ןעוועג רימ רַאפ זיא --- ימייה

 ,החּפשמ רעייז ןיא דילגטימ ַא יו ןעמענוצפיוא ךימ טַײרג

 םיאנת עניימ

 ךיא ןוא ץינעשזד טימ םיאנת .עניימ וצ ךיז טיירג החּפשמ-ןַאמשיילפ יד

 רעווש; ךיא בָאה טריפעגפיוא .ןרעלטרעג טימ "?טיפענעב,, ןיימ וצ ךיז טיירג

 יד ,ףרָאדנעװ ןבואר ןופ ישזער רעד טיול ,םכילע םולש ןופ "דיא ַא ןייז וצ

 ףיא .רעלטרעג .טליּפשעג טָאה *ווָאנַאװיא, טנעדוטס ןכעלטסירק ןופ עלָאר

 עקיסַאּפ ַא ןעוועג עדייב ןענייז רימ .*ןָאסרואינש טנעדוטס ןשידיא םעד --

 ,עיצַאניבמָאק

 טפרַאדַאב טשינ עסערּפמיא יד טָאה םרָאפינוא-ןטנעדוטס ןשיסוד ַא

 -ןטנעדוטס ַא : רעייטשסיוא םענעגייא ןיימ טַאהעג בָאה'כ ,רימ רַאפ ןלעטשוצ

 טימ טעקסַאטעג ךָאד ךיא ּבָאה "רצוא, םעד .עקשַאבור ַא טימ לטיה ַא ,לקער

 ,"קָאשטלָאט; רענווָאק ןופ שזַא -- עניזרָאק ןיימ ןיא ךיז

 -רעביא ןעוועג זיא רעטַאעט .סָאד .םולשב ךרוד זיא גנולעטשרָאפ יד

 ןוא טניירפ-רעטַאעט עניימ טימ ,טניירפ-רעטַאעט ס'רעלטרעג טימ טקַאּפעג
 ןַא ױזַא יו ןעז טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט עקירעגיינ-םתס
 םיאנת עניימ ןגעוו *הרושב ,, יד לייוו .עניב רעד ןופ סיוא טעז ןתח רע'תמא
 ןרעביא ןרָאװעג ןגָארטעצ זיא ,רעטכָאט ס'נַאמשיילפ ,ןיטסינַאיּפ רעד טימ
 | | ?טשטָאּפ, רעד ןָא טָאטש

 ןייק 'רעבָא ,תונתמ ,דובכ ךס ַא טכַארבעג זנוא טָאה גנולעטשרָאּפ יד
 -עג טשינ ּפעק ערעזנוא רעביא עניב רעד ףיוא ןענייז *ךעלעבייט עסייוופ
 -רעדנוה לסיב שּפיה ַא טימ טלייטעגנייא ךיז ןבָאה רימ : רקיע רעד .ןגיולפ
 ןוא יאדוװַא --- ךיא ןוא ,קיטיונ טפרַאדַאב סע טָאה רעלטרעג .ןרַאלָאד רעט
 לייורעד ךיז ןעק יז זַא טרעכיזרַאפ רימ טָאה ינעשזד ,תמא ....יאדוװַא
 בָאה ךיא רעבָא ,ןטייל ייב ךיז טריפ'ס יו ,"גניר-טנעמשזדיעגנע? ןַא ןָא ןיגַאב
 ,טָאירטַאּפ-רעטַאעט רעד ,רילעוואוי רעקיבלעז רעד : זירּפרוס ַא טכַאמעג ריא
 ןתח ןייק ןכלעוו טימ גניר םענעטנעמיד ַא ןץ'ינעשזד רַאפ טיירגעגוצ טָאה
 טיּפָארּפ ןייק .םיאנת יד וצ הלכ ןייז ןריטנעזערּפ וצ ןעמעש טשינ ךיז ףרַאד
 -רַאפ רשפא .טכַאמעג טשינ רעכיז רילעוואוי רעד טָאה "רחסמ; םעד ןופ
 ...טרעק
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 ריא טול .קרָאיײוינ ןייק ירעמ רעטסעווש ןיימ וצ טרינָאפעלעט בָאה'כ

 טרעטסיײגַאב טשינ זיא יז זַא ןרָאװעג רָאלק דלַאב רימ זיא "בוט-לזמ, ןטלַאק

 ,הרושב רעד ןופ

 ַא טימ ּפָאק ַא ןיוש ךיז וטסײרדרַאפ ,ךָאנ רענירג ַא ,ןעמוקעג טשרע ---

 יי ? שינעלייא יד זיא סָאװ ? הלכ

 -רעביא ןעועג ךיוא זיא יז ,הרש עמומ ןיימ וצ טרינָאפעלעט בָאה'כ

 ןייק רָאג טָאה םעד ןופ --- ָאטנָארָאט ןייק םיאנת יד וצ ןעמוק ןגעוו .טשַאר

 ןדייס ,סענעשעק ערעייז רַאפ טשינ זיא *עדזַאיא ַאזַא ,ןייז טנעקעג טשינ דייר

 ?ןענַאװ ןופ ,תואצוה ףיוא ןקיש לָאז ךיא

 עניימ ןגעוו לייורעד טשינ ךיא ביירש ענדָארג ןיא ןרעטלע עניימ וצ

 .ןעגיז ןופ רעטנורַא ןיב ךיא זַא ןעקנעד רעכיז ןלעוװ ייז ,םיאנת

 -ָאב רעדָא טיָארטעד ןיא .קיטנוז ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז םיאנת יד

 ןיא סקיטנוז עיירפ יד רימ ןעגנערברַאפ ,רעמ ןליּפש טשינ רימ ןרָאפ ָאלַאפ

 -רעטַאעט יד ,עּפורט רעד ןופ עלַא ןענייז םיאנת יד וצ ןדַאלעג ,ָאטנָארָאט

 טײלסדנַאל רעצלעק ,דצ ס'נתוחמ ןופ טײלסדנַאל רעצוװָארטסָא ,עטלעטשעגנָא

 ַא טייג'מ ןוא טמוק'מ .שדוק-ילכ רעטנָארָאט ןוא ,דצ סעט'תנתוחמ רעד ןופ

 ןעמ ,"םייחלא טקנירט ןעמ .טכַאנײב טעּפש זיב ,טנוװָא ןצנַאג ַא ,גָאט ןצנַאג

 זיא'ס ןוא טיײרגעגנָא טָאה עמַאמ ס'ינעשזד סָאװ םילכאמ עקַאמשעג יד טסע

 .ךעליירפ ןוא קידעבעל

 רעד :ןַאמשיילפ היעשי תב עדלָאג תרמ הלכ יד :רעטנוא ןביירש סע

 .ט"ערת תנש ,רייא שדוחל םימי 'ב ,קינָאלבַאי רתלַא םהרבַא 'רב םייח ןתח

 עלַא ןופ *!בוט-לזמ הלכ-ןתחק :ףיוא-טליּפש עילעּפַאק-ןַאמשיײלפ יד

 ,לצנעט ַא ןייג ךיז טזָאל ןעמ ןוא עקיבלעז סָאד .זנוא ןעמ טשטניוו ןטייז

 ס'הלכ ןופ .ָאטנָארָאט ןיא םיאנת עניימ ייב ןעוועג ןענייז םינתוחמ ךס ַא

 עצנַאג ס'עמַאמ ריא .ס'נַאמשיילפ יד --- החּפשמ עצנַאג סינטַאט ריא -- דצ

 .םייח --- ןתח רעד זיולב -- ? דצ ס'נתח ןופ .ס'נייטשרעבליז יד --- החּפשמ
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 "לַאיַָאר עפַאק, ןיא

 ןיא ןענַאזעס ןשיוצ ,רעמוז-םינמזה-ןיב ןטשרע ןיי

 -קירוצ ,רעיירפ ךס ַא ןיוש ךיז ךיא ריטנעירָא ,קרָאי-וינ

 רעגָאװש ןיימ טגנַאלרעד ךיא בָאה ָאטנָארָאט ןופ קידנעמוק

 "נוה רעדַאנַאק ןקידעקַאנק ַא בוח ןיימ ןופ ןובשח ןפיוא

 ,רַאלָאד רענַאקירעמַא 95 םורַא ןופ טרעוו ןיא ,רעטרעד

 ַא ןיב ךיא סָאװ םעד רַאֿפ רימ ףיוא ןגיוצעגנָא לסיבַא זיא רעטסעווש ןיימ

 | | - ,ןרָאװעג ןתח

 סָאװ -- .בָאג ַא רימ יז טיג -- ןטלַאה הצע ןַא רעירפ ךיז טפרַאדַאב ---

 ? ןציזרַאפ טסעו -- טרעטיצעג וטסָאה

 ןרַאפ רעטסעוװש ןיימ טגניד .עקידנענערב ןענייז קרָאי-וינ ןיא ןציה יד

 זיא ייז טַימ ןעמַאזוצ ןעניואוו וצ .םי םייב דנַאלייא-ינוק ןיא הריד ַא רעמוז
 רעדנוזַאב ַא עט'תיבה-לעב רעקיבלעז רעד ייב רימ רַאפ יז טגניד ,גנעדוצ

 ,קָאטש ןקיבלעז ןפיוא ל'רדח

 עטנַאט ןיימ ,סירָאמ ןיזוק ןיימ רימ טימ טלייט "דחוימ-רדח; ןיימ
 -עוואוי ַא ייב ןיוש טעברַא רע .ןרָאי עניימ ןיא רוחב ַא ,ןוז רערעטלע ס'הרש
 -יא ףיוא רָאנ זיא'ס ,ךיילג-ףיוא-ךיילג עדייב רימ ןלָאצ טלעג"הריד .ריל

 ...רעקיליב סיוא טכַאמ'ס -- הצע ןַא ךיז רימ ןביג ,ןפָאלשוצרעב

 "ּפָא-דלָאה, ַא ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןַאמ סירָאמ זיא רעטעּפש ןרָאי טימ
 -רַאפ-ךעלברעטש ַא ,טירטס-לַאנַאק ףיוא ּפַאש-רילעוואוי םענעגייא .ןייז ןיא
 "נורא ןוא רעטסנעפ םוצ ןרַאשוצוצ ךיז ןזיװַאב ךָאנ סירָאמ טָאה רעטעדנואוו
 רעד !טרָאד רע טפיול טָא !רעדרעמ םעד טּפָאכ !ּפָא-דלָאה :ןעיירשרעט
 ןָא-טריפ ןוא קירב-ןטעהנַאמ רעד ןבעל ךעלטנייוועג טייטש סָאװ ןַאמסילָאּפ
 ןפָאלעגכָאנ רע זיא ,ןדלַאװעג יד טרעהרעד טָאה רעקרַאפ ןקיטרָאד םעד טימ
 רעד ןבעל טּפַאכעג םיא ןוא ןטפול רעד ןיא ןסָאשעגכָאנ ,קינּפָא-דלָאה םעד
 זיא טייקשידלעה ס'נַאמסילָאּפ םעד ןוא סע'סירָאמ .עדייבעג-"סטרעוורָאפ;
 זיא סירָאמ .ןעגנוטייצ עלַא ןיא ןטייז עטשרע יד ףיוא ןרָאװעג ןבירשַאב
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 ,רעדניק ייווצ ןוא ַאיוװליס יורפ ןייז קידנזָאלרעביא ןעגנַאגעג טלעוװ רעד ןופ

 ,סירייא רעטכָאט ַא ןוא דרַאוַאה ןוז ַא : גניליווצ ַא

 ינעשזד ,הלכ ןיימ .ךודיש ןיימ טימ ןדירפוצ רעייז זיא לדנעמ טניירפ ןיימ

 ,למיה ןיא זיב יז טביול רע .רעטַאעט רעטנָארָאט ןופ ךָאנ רע ןעק ,ןַאמשיילפ

 .ןפָארטעגנײרַא לָאמנייא ןיוש בָאה ךיא זַא טקנעד רע

 ןע'לבעג ייב ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ טרישזַאגנַא ןיוש זיא רעלטרעג

 -- דוס ַא ןייז סע ףרַאד לייוורעד זַא טסייה'ס ,*רעטַאעט סלּפיּפ, ןיא ,עקַאט

 ...טלעװ:-רעטַאעט רעד ןיא ךַאז ַאזַא ָאד זיא'ס ביוא

 רעכיז לדנעמ זיא -- עטמַאַאב-ןָאינוי יד ףיוא העּפשה טָאה לבעג --

 ןעיירדסיוא ןיוש ןעמ טעװ .על'הבוט ַא ןָאטעג ןצעמע רע טָאה אמתסמ ---

 עבָארּפ ןָאיוי רעד ייב זיא רע שטָאכ ,"שזדעליווירּפ; ַא ןרעלטרעג רַאפ

 ,ןלייצרעביא ךָאנ סע ףרַאד'מ ,סיורג ךָאנ זיא רעמוז רעד רעבָא ,ןלַאפעגכרוד

 .טַאי רעליואוו ַא זיא קיילארשי ,ןעמוקדנַאטשוצ ַאמשזַאגנַא רעד לָאז יאוולה

 ַא רענייז ,וָאשזד .טס ןיא ןרעטלע עריא ייב ץלַא ךָאנ זיא ינע יורפ ןייז

 .רעמוז ןכרוד סױרַא םיא טפלעה קרָאי-וינ ןיא רעדורב

 -עג יירד עלַא -- ךיא ןוא לדנעמ ,קיילארשי :ָאירט; ַא רימ ןענייז

 .לדנעמ זיא ךעלסיבוצ טנידרַאפ סָאװ רעקיצנייא רעד ."סרעבמעמ; ענעכָארב

 ּפַאש ןיא געט עכעלטע ףיוא ףױרַא ךיז רע טּפַאכ ,עסַאק יד סיוא םיא טייג

 ןרעה וצ עפַאק-"לַאיָאר, ןבעל ןריצַאּפש רימ ...ריבג ַא רעדיו רע זיא ---

 -ןָאיני םעד ןיא עלייו ַא ףיוא ףױרַא ךיז ןּפַאכ רימ .תוליכר עלעסיבַא

 .ץניװָארּפ רעד ףיוא ןטפעשעג-רעטַאעט עיינ יד ןגעוו ןסיוורעד וצ ךיז לַאקָאל

 יד ייב רע'מינּפ עקיבלעז יד ,ןטיבעג טשינרָאג ךיז טָאה "לַאיָאר, ןיא

 .רעטכער רעד ףיױא ךיוא עקיבלעז סָאד ,טייז רעקניל רעד ףיוא ךעלשיט

 ןיקסוג .ךיור ַא טייג'ס זַא *לקַאניּפ, ַא ץלַא ךָאנ ןעמ טקָארב "קעב, יד ןיא

 .סעקדוב-ןָאפעלעט ייווצ יד ןשיווצ עלעשיט םעניילק ןקיבלעז םעד ייב טציז

 :טיירש רעטיעוו רעד ןַאמרעה ןוא ןעגנילק ןענָאפעלעט יד

 *! טפעל טסָאשזד. *! ןיא טַאנ; *! טיא דלָאה; ! ןָאפעלעט ...רעטסימ ---

 :עװַאקישט רעייז רימ זיא סָאװ סעּפע ןגעוו ךיז סיוורעד ךיא

 ןָאפעלעט ןפיוא ןפור -- לדנעמ טלייצרעד --- רעליּפשיוש עסיוועג --

 רעייז ןעיירשסיוא לָאז ןַאמרעה ידכ סע ןעוט ייז .ןילַא ךיז *לַאיָאר, ןיא
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 עכלעזַא ןַארַאפ ,ייז ןָא ןענָאמרעד ךיז "סרעשזדענעמ, יד ןלעװ רשפא .ןעמָאנ

 ןיקסוג ןָא טמוק'ס זַא ןקרעמַאב ייז יו ױזַא רָאנ ,*לַאיָאר, ןיא ןציז סָאװ

 "ךָאטס-ידנעקא ַא ןיא ץעגרע סױרַא ייז ןעייג ,רָאטקעריד-רעטַאעט ַא רעדָא

 ןַאמרעה .ןָאפעלעט םוצ ןיילַא ךיז ןפור ןוא *לַאיָארע ןיא ןרינָאפעלעט ןוא

 (קעװַא טשרע) *!טפעל טסָאשזד, :טרעפטנע ןוא ןעמָאנ םעד סיוא טפור

 ןיירַא קירוצ ןעמוק "רעפור-ןיילַא-ךיז, יד ןעוו .(ָאטשינ) *!ןיא טַאנ; רעדָא

 טסָאשזד וי ,רעטסימ; : הרושב יד ןגעקטנַא ןַאמרעה ייז טגָארט ,"לַאיָאר, ןיא

 רעשזדענעמ יע, ,(ןָאפעלעט םוצ ןפורעג טשרע ךיד טָאה'מ) *לָאק יע דעה

 ,רֶע טצעביק -- (יעוודָארב ןופ רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט ַא) ?יעוודָארב םָארפ

 ,לקיג ַא טרעוו רֶע זיא ןיילַא םעד רַאפ ...קסע ןַא ןיוש טייטשרַאפ רע וליּפַא

 -עט ..,רעטסימ; :ןעיירש טשינ רעמ רע טעװ טשינ זַא ,סע טגירק רע ןוא

 "! ןָאפעל

 רעד טציז לשיט םייב ןטרָאד -- רעלטרעג ןָא טזייוו --- ? םייח ,טסעז ---

 עקירעמַא ןיא רַאטס ַא ןרָאװעג זיא רע .וועדעבעל ןרהַא רעקימָאק רעשיווטיל

 טציז רע !רָאיטקַא ןַא זיא סָאד -- קנַאלב ןָאעל טציז ןטרָאד .טכַאנ רעביא

 ןַאמ ריא טימ לעזיימ ַאלעב ןציז ןטרָאד ,סקַאס לקיימ "רעשזדענעמ, םעד טימ

 ןַאמיײה רעליּפשיוש םעד ןופ רעטכָאט יד זיא ַאלעב ,יקצענַאשלָא רעדנַאסעקלַא

 ַאלעב .,רעטַאעט-"לַאנָאשענ; םעד ןיא וועדעבעל ןרהַא טימ טליּפש יז ; לעזיימ

 רעשידיא רעד ףיוא ַאנָאדַאמירּפ עטסעב יד ןוא עטסגניא יד טציא זיא

 ןליפַא ןירעליּפשיש עטנכייצעגסיוא ןַא ךיוא יז זיא ןירעגניז ַא ץוח .עניב

 -ַאּפמָאק םעד טימ ָאקסעלַאכימ לכימ ןציז ןטרָאד .ןלָאר עשיטַאמַארד ןיא

 עשידיא יד ןופ "ןיד, רעד : ןריטוקסיד לשיט םענעי ייב .עדנוקעס םולש רָאטיז

 יד :ןטָאירטַאּפ ענעריואוושעג ענייז טימ יקסנישמור ףסוי ןרָאטיזָאּפמָאק

 ןיגינעק יד טמוק טָא .ןַאמטײרב עלעקנַאי ןזח ןוא טרָאּפָאּפַאר בקעי םינזח

 םעד ,ןַאמ ריא טימ ןָאקיּפ ילַאמ וינעווע דנָאקעס ףיוא רעטַאעט ןשידיא ןופ

 סָאװ שוילעּפַאק ןצרַאװש ןטימ ןױשרַאּפ רעד .ךילַאק בקעי ,"הכלמל-ינש;

 ,ןיקלער .א ןיוודע זיא ךָאנ ייז טייג

 רעד טציז ,ןטַארעטיל יד ןשיװצ ,לשיט םייב ןטרָאד ,םייח ,טסעז --

 -ָאר, רעטּפָא ןַא ,ץרַאװש סירָאמ *רעטַאעט-טסנוק ןשידיא; ןופ רָאטקעריד

 יד ,יורפ ןייז טימ יקסװָאקסַאל פיליפ רָאטיזָאּפמָאק רעד זיא רעציז-*לַאי

 ,רַאוטָארט ןפיוא ןסיורד ןיא ,לדנטרעג םעד ןיא .ווָאדיוװ ַאינָאס ןירעליּפשיוש
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 "יד רעקיטפנוקוצ ןיימ) גרובנעדלָאג לעומעס ןטפעשעג ענייז טלדנַאהרַאפ

 ,(דוס ַא ןייז ךיוא לייוורעד ךָאנ ףרַאד'ס --- רָאטקער

 רעדָא ,עשטַאד ףיוא ץעגרע ןענייז ןרעטש-עניב עשידיא לָאצ עסיורג ַא

 ןָאזעס ביֹוהנָא םוצ .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא ןרילָארטסַאג ייז

 ןריטוקסיד ןעמ ןעק ךָאנ ןאוו ,"לַאיָאוע ןיא "ןעװַאי; עלַא ךיז ייז ןלעו

 ןופ טלַאהניא םעד ןסיורעד ךיז ןעמ ןעק ךָאנ ואוו ? קיטילָאּפ-רעטַאעט

 ,*לַאיָאר/ ןיא רָאנ --- ? ןָאזעס-רעטַאעט ןקידנעמוק םעד רַאפ עסעיּפ סמענעי

 טימ עװַאק-ןייא טקנירט ןעמ .קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ךיז טוט ןטרָאד

 ,טלעוו עצנַאג יד טדערַאב ןעמ ןוא *טיוה,

 עקירעדינ ַא רימ ףיוא טגערפ -- ?"יָאב-יסופ; רעד זיא רעוו ---

 - . ,רָאה עטרעבליזַאב טימ לדנױשרַאּפ .רעקידווע'נח-ץרַאװש

 ןַא -- רָאפ רעלטרעג ךימ טלעטש -- ווָאקָאלבַאי םייח זיא סָאד ---

 : ,רָאיטקַא

 יו םורַא רימ טימ ךיז רע טּפַאכ -- ?!יָאב-יסוּפ, --- ? ווָאקָאלבַאי --

 לקנַאי ,ריד ןופ טרעהעג בָאה'כ !וװָאקָאלבַאי -- .ןוז םענעריולרַאפ ַא טימ

 ! טײרלָא *! יָאב-יסוּפ, רעליואוו ַא טזיב וד זַא טלייצרעד רימ טָאה ןײטשדלָאג

 לקירטַאעט רעשידיא; רעד ןיא "רעבמעמ/ ַא רַאפ ןכַאמ ךיד ןעמ ףרַאד

 ?סנעײלַא

 "עס, ענעגייא ןַא טפיוקעג ןיוש ךָאד ןבָאה רימ ? "רָאנ וי וד; ,סעיָאב ---

 ַא רַאפ ןכַאמ ךיד ךיא לעוו ,?יָאב-יסוּפ, ,לרעפניפ ַא ןבָאה טסעוו !*ירעטעמ

 ךיז רע טמיווש ,*שטיּפס, ןייז קידנקידנערַאפ ,?סנעײלַא רעד ןיא "רעבמעמ,

 / ,"לַאיָאר; רעד רעביא ךיז טגָארטעצ *יָאב-יסוּפ, ןייז ןוא קעװַא

 .קידנעלכיימש ץרעלטרעג ךיא גערפ --- !?ּפיט רעד זיא רעוװ --

 .ןע'לבעג ייב טרישזַאגנַא זיא רע ,רעקימָאק ַא ,ףָאקניס בייא זיא סָאד --

 יד :ץיצַאזינַאגרָא רעקיטעטליואוו רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ךיוא זיא רע

 סָאװ רענייא רעדעי ןעגנַאלַאב ןעק טרָאד ,?סנעײלַא לקירטַאעט עשידיא;

 | ,םַאנסיוא ןָא רעטַאעט ןשידיא ןיא ךיז טקיטפעשַאב
 ,ןסיוו ךיא ליוװ --- ? ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ןוא --

 זיא רע ןעוו וליפַא ןעגנַאלַאב רָאיטקַא ןַא ןעק ?סנעײלַאק רעד ןיא --

 ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב .רימ טלעפעג'ס -- .ןַאמ-ןָאינוי ןייק טשינ ךָאנ

 ַא רַאפ ןגָאלשרָאֿפ ךימ לָאז רע זַא ן'פָאקניס ןטעב ךיא לעװ ,ךיא טכַארט

 ?סנעײלַאק רעד ןיא דילגטימ
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 ףערט ,ץ'רעלטרעג ץוח ,עּפורט רעטנָארָאט רעד ןופ רעליּפשיוש ערעדנַא

 יו טקנוּפ ,"יַאב-דוג; ןוא ?ָאלעה; זיא ,ןגעקטנַא ןָא רע טמוק .ןטלעז ךיא

 ןרָאפעצ ךיז ,ןָאזעס םעד טקידנעעג .,ָאטנָארָאט ןיא טגָאזעגסיוארָאפ טָאה'מ

 "ייא ןייז טימ ןעמונרַאפ זיא רָאיטקַא רעדעי ,?יַאב-דוג ןוא ?ָאלעה; זיא ---

 | ,תורצ-רעטַאעט עלעקעּפ םענעג

 א

 ןבָאה רימ זַא ,טינשּפָא ןַא טּפַאכעג רימ ןבָאה לַאקָאל-ןָאינוי םעד ןיא = |

 ךיא ןוא לדנעמ ,רעלטרעג .ןיהַא רעמ ןעמוקוצפיורַא טשינ ןטנעצ ַא טגָאזרַאפ

 -סיוא טגיל סָאװ עסערּפ עכעלגעט יד ןענעייל רימ ןוא לַאקָאל ןיא ךיז ןציז

 וצ זנוא וצ טמוק "טייל-ןָאינוי, יד ןופ רענייא .שיט ןגנַאל ןפיוא טגיילעג

 : ןרעה ןלָאז רימ זַא עשטרוב ַא טיג ןוא

 ?"טייל-ןָאינוי-ןָאנ; ָאד ןעוט סָאװ ---

 : | ,טשינ ןרעפטנע רימ

 -- ?רעהַא ןעמוקוצפיורַא *שזדעליווירּפ, ַא ןבעגעג ךייא טָאה רעוו --

 -מעמ-"ןָאינוי; רַאפ רָאנ זיא לַאקָאל רעד --- .טקעריד זנוא וצ ןיוש רע טדער

 : | ,"סרעב

 ,קסיּפ ןיא ץעז ַא ןעגנַאלרעד םיא ךיז טליוו'ס ,זנוא ןיא טכָאק טולב סָאד

 ןייטש םיא רימ ןזָאל רעטרעוו ןָא !גנוי ןבָארג ַא טימ ןָא ךיז ביוה ייג ,ונ

 ףיוא ןײרַא ךיז ןעיירד רימ יוו ױזַא ,ןסיורד ןיא רעטנורַא ןעייג רימ ןוא

 זנוא טפור ןוא ךָאנ זנוא טיירש רעצעמע יװ רימ ןרעהרעד ,וינעווע דנָאקעס

 -- סא ךיז ןעיירד רימ !לדנעמ !װָאקָאלבַאי !רעלטרעג :ןעמענ יד ייב

 זיא'ס סָאװ םיא רימ ןלייצרעד .המשנ ַא ןָא ךָאנ זנוא טפיול רע .ןיקסוג זיא'ס

 | ,ךיז רעסיוא זיא ןיקסוג .ןעמוקעגרָאפ

 ךיז םעש ךיא ,טמוק -- זנוא ייב ךיז רע טעב -- !קירוצ טמוק --

 טוט .גנוקידלושטנַא ךייא טעב ךיא .ןָאינוי רעד ןיא ןריסַאּפ לָאז סנױזַא זַא

 ןרעה סעּפע ריא טעװ רימ טימ קירוצ טמוק ןוא בילוצ רימ

 ,לַאקָאל ןָאינוי ןיא קירוצ ןע'ניקסוג ךָאנ רימ ןעייג

 זנוא טָאה סָאװ "רבד-לעבק םעד ןיקסוג וצ טפור -- ...רעטסימ --

 רימ טגָאז -- .וצ-טמוק ןוא ןטעב טשינ ךיז טזָאל רענעי .ןבירטעגסױרַא

 וצ טכער סָאד ןבעגעג ךייא טָאה רעוװ -- ןיקסוג םיא ףיוא טמערוטש --

 ?ָאד ריא טנייז רעוו ? ןענַאד ןופ ןרָאיטקַא ןביירט
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 "רעטקע; רעד ךיז טכָאקעצ -- ?ָאד ןיב ךיא רעוו ,ריא טניימ סָאװ -- |

 וצ גנוטכַא זיא *בַאשזד, ןיימ .?סמרַא-טע-טנעשזדרַאס,; רעד ןיב ךיא --

 זיולב *לָאה; ַא זיא ָאד ,רעהַא ןעמוקפורַא טשינ ןלָאז עדמערפ ןייק זַא ןֿבעג

 ךיא ,5 לַאקָאל םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןיב ךיא !רעדילגטימ רַאפ

 !"לַאדעמ; ַא בָאה

 -- סעכ רַאפ טיור םינּפ ס'ניקסוג טרעוו --- !רעטסימ ,עשז-טרעה --

 טעּפעשט ,"לַאדעמ; ַא טימ *סמרַא-טע-טנעשזדרַאס; רעד עקַאט טנייז ריא

 ןרָאװ ךיא .קעװַא ךיז טצעז ןוא ץַאל רעייא וצ *לַאדעמ , םעד ,לחומ טייז ,וצ

 ךיא לעװ ,ןענַאד ןופ ןצעמע ןביירט וצ ןגַאװ לָאמַא ךָאנ טעוו ריא ביוא ,ךייא

 ! ןָאינוי רעד ןופ ןפרַאװסױרַא ךייא ןוא קרַאק םייב ןעמעננָא ךייא ןיילַא

 טכעלש ןייק טגָאזעג טשינ רעמ רענייק זנוא טָאה עיצקעל ס'ניקסוג ךָאנ

 ,ןָאינוי רעד ןופ לַאקָאל םעד ןיא רעײגנײרַא עטפָא ןרָאװעג רימ ןענייז ,טרָאװ

 ליװעדַָאװ רעשידיא

 שידיא .ןעמ טליּפש ,סקנָארב יד ןיא .,,רעטַאעט-*טקעּפסָארּפע םעד ןיא

 ,סיעוובָאס יד טימ וצניהַא טמָארטש םוקילבוּפ סָאד ,רעמוז ןצנַאג ַא ליװעדָאװ

 ןעמ טוט ,עקַאט ןעמ טציווש רעטַאעט ןיא ,טָאטש ןקע עלַא ןופ סרַאק-טירטס

 -עֵל ןטלַאק טימ ,םירק-זייא טימ ּפָא ךיז טליק ןעמ ,ךעלקער יד סיוא .ךיז

 ןלָאז ןעד סָאװ ,םַארגָארּפ-ליװעדָאװ ןשידיא ַא ןופ האנה טָאה ןעמ ןוא דַאנָאמ

 ?ןייג ןעמ לָאז ןעד אוו ? ןָאט ןדיא

 אקווד ןבָאה ןעגנומענרעטנוא-ליװעדָאװ עקידרעמוז יד ףיוא הקזח יד

 ןוא (טיּפ) שטיװָארעטנַאק םַארבייא ,סודיּפַאל סיאול  :רעטעברַא-עניב יד

 רעטעברַא-עניב יד ייב זיא רעמוז םעד טלָאמעד ןבעלוצכרוד .ָאריּפַאש סירָאמ

 ןרַאסערּפמיא-רעמוז יד ןרָאװעג ייז ןענייז ,םעלבָארּפ רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא

 רעטַאעט ןיא עטלעטשעגנָא עקירעביא יד ןוא ןרָאיטקַא יד טלָאצעג -ןוא

 | ."סעשזדיעוו;

 ןרעטש-רעטַאעט עיינ ךָאװ עדעי ףיוא ןטערט רעטַאעט-ליװעדָאװ ןיא

 ,ּפָאק ןפיוא רעדניליצ ןטימ קַארפ ןיא .ןייטשרוב עקיחסּפ ףיוא-טערט ןטרָאד

 סיוא-טפייפ ,רע טצנַאט ,רע טגניז םערָא ןרעטנוא עלעקעטש ַא טימ ןוא

 / -: .ּפָא טשינ םיא טזָאל םלוע רעד ןוא ןטעלּפוק ענייז

 -עג ,(סעשטעקס) סענעצס עקיטקַא-ןייא יד ןלעפעג קרַאטש ןענייז רימ
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 יאול ,ןיבור ןוא ביולעגיז : יו ךעלרָאּפ-ליװעדָאװ עטסואווַאב יד ןופ טליּפש

 ַאזָאר ןוא רעמערק סיאול ,ןַאמצנַאט ףסוי ןוא ןַאמיז ינע ,סייוו סנערָאלפ ןוא

 ינע ,ןַאמסעק ילענ :ןטסיטעלּפוק יד סיוא קרַאטש ןעמענ סע .ןײטשרעלַאוװ

 ...קיטיידנָא ןוא קיטייד-ייווצ ןענייז ןרעינַאמ ןוא ןטסקעט ערעייז .,ןיבול

 םעד טרעדנואוַאב רעייז בָאה ךיא ,ףיױא שממ ייז טסע רעבָא םלוע רעד

 רעקירעזיה רעדע :ןפורעג םיא טָאה'מ ,ןײטשדלָאג ווװַאטסוג רעגניז-קלָאפ

 טנעקעג טשינ רע טָאה ןעגניז ןייז טימ זַא ךיז טײטשרַאפ ,"ןײטשדלָאג

 ,םלוע םעד טרירעג קרַאטש ןבָאה ךעלדיל ענייז רעבָא ,ןייז "םלוע-שיערמ;,

 ןעוועג סָאװא :עלעדיל ַא סע'שטיווָארעימ דוד טכַאמעג רעלוּפָאּפ טָאה רע

 ךעלדיל יד ,*םייהַא רָאפ ךיא; : דיל ןגייא ןייז ןוא ,?ָאטשינ ןוא ןעוועג זיא

 ,רעלוּפָאּפ רעייז ךיוא טציא ךָאנ ןענייז

 גנוי ַא ןעוועג זיא רעטַאעט-ליװעדָאװ םעד ןיא עיצקַארטַא עסיורג ַא

 שיריל םענעגנָא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע .12 רעדָא 12 רָאי ַא ןופ ל'רוחב

 ץרַאה טימ לרעגניז ַא ,ךיז ןטייב ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ עלעמיטש

 קעשזד רעליּפשוש םעד ןופ רעדורב ַא ,טייצטכער רָאמיס -- ליפעג ןוא

 רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד טציא זיא טייצטכער רָאמיס) טייצטכער

 ןופ "ןוגינ סניבר םעדע עטערעּפָא ס'יקסנישמור ףסוי .(ןָאינוי-ןרָאיטקַא

 ןופ ,גלָאפרעד ןכעלטנייועגרעסיוא ןַא טַאהעג טלָאמעד טָאה רעדַאב ןושרג

 ,"םייהַא קנעב ךיא; עיציזָאּפמָאק יד רעלוּפָאּפ םויה-דע זיא עטערעּפָא רעד

 טייצטכער רָאמיס .ץַאז גיוודול ןעגנוזעג *רעגַאלש; םעד טָאה לעניגירָא

 גיוודול ךָאנ *םייהַא קנעב ךיא; ןעגניז וצ ןטסָאמרַאפ טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה

 ןייז רַאֿפ ןטנעמסידָאלּפַא טימ טמערוטשעג טָאה רעטַאעט סָאד ןוא ן'צַאז

 ,עיצַאטערּפרעטניא רעקיטרַאנגיײא

 -טרעג ןענייז רעטַאעט-"?טקעּפסָארּפ, ןיא ןעמַארגָארּפ-ליװעדָאװ יד ייב

 : | ,טסעג עקיטסיזמוא עטפָא רעייז ןעוועג ךיא ןוא רעל

 ואוו ,וינעווע דנָאקעס ףיוא עירעטעפַאק יד רעדיװ ןריזינָארטַאּפ רימ

 15 עצנַאג רַאפ רעטוּפ ןוא טיורב טימ ּפוז רעלעט ַא ץלַא ךָאנ טגירק ןעמ

 טעּפש .,ץרעלטרעג -- ?רעמיטסָאקא ַא ךָאנ טלעטשעגוצ ןבָאה רימ .טנעס

 ןסע רימ ,דנַאליײא-ינוק ןיא עשטַאד ןיימ ףיוא ןרָאפוצ רימ ןעמוק טנוװָא ןיא

 רימ רַאפ רעביא טזָאל רעטסעוװש ןיימ סָאװ ערעשטעוו עטלַאק יד "רוביצב.

 זיב םי םייב "קָאװדרָאבא ןפיוא ןריצַאּפש ןעייג רימ ןוא ,*סקַאב-זייא, ןיא

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש
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 ס'רעדנעלָאה יד

 דנַאר ןפיוא ,םי םייב לקניוו רעטמוצעגּפָא ,רעטַאװירּפ ַא זיא *טיעג-יס;,

 םיריבג עכעלטסירק עּפורג ַא טָאה רעירפ ןרָאי טימ ,דנַאליײא-ינוק ןופ

 טמױצעגמורַא חטש םעד ןבָאה ייז .ןעמייה-רעמוז ערעייז ןטרָאד טיובעגסיוא

 ײצילָאּפ ענעגנודעג-ןגייא ןרעיוט יד ייב טלעטשעגקעװַא ,סענַאקרַאּפ טימ

 טזָאלעגניירַא טשינ ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא .הכולמ ענעגייא ןַא טריפעג ןוא

 ?לֵאפ ַאזַא ןיא ןדיא ןעוט עשז-סָאװ ,ןטרָאד ןצעזַאב וצ ךיז ףיוא ןדיא ןייק

 ןײלַא טרעוו ןעמ ןוא רעזייה יד ּפָא ןעמ טפיוק ,ןירַא טשינ טזָאל ןעמ זַא

 טנייה זיב ןבילברַאפ זיא'ס ןוא ןגיולפעצ ךיז ןענייז ןטסירק יד .םיתב-ילעב יד

 זיא ןעמ זַא .טמױצעגמורַא ןוא טלײטעגּפָא ,ל'בושי רעשידיא רעדנוזַאב ַא

 -יולרעד ַא ײצילָאּפ רעד ןזייווַאב ןעמ זומ "טיעג-יס; ןופ בשות ןייק טשינ

 ,טייצ-רעמוז טּפיוהרעביא ,וצניהַא ןעמוקוצִנײרַא ףיוא שינעב

 רַאפ טלעטשעגרָאפ לדנעמ ךימ טָאה דנַאליײא-ינוק ןיא *קָאװדרָאב; ןפיוא

 טכַאמענּפָא ןבָאה רימ .רעדנעלָאה רָאדיזיא רָאטקעריד ןוא רעליפשיוש םעד

 גנולעטשַאב ַא טַאהעג טקנוּפ טָאה רע לייוו ,דנַאליײא-ינוק .ןיא ןפערט וצ ךיז

 ."טיעג-יס; ןיא טניירפ ענייז טימ

 טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןלַארטַאעט ןוא ןטנַאלַאט-עניב .עטשרע יד ןופ

 -לָאג לעומעס ,רעטכיר השמ גרוטַאמַארד רעד : ןעוועג ןענייז ?טיעג-יס, ןיא

 ןענייז וצ-רעטעּפש .ץַאז גיוודול ,ץרַאװש סירָאמ ,רעטומלרעּפ םולש ,גרובנעד

 יזיולב רעמוז ןרַאפ החּפשמ רעטַאעט רעד ןופ רעדילגטימ ךָאנ ןעמוקעגוצ

 .רָאי קידנעייג ץנַאג ַא "טיעג-יס, ןיא ןעניואוו וצ רעדָא

 רַאגיצ םענעשָאלעגסױא-בלַאה ןטימ םינּפ ס'רעדנעלָאה רָאדיזיא ףיוא

 רעקסרָאיטקַא ןַא ןופ ּפיטָאריטס ַא ןסָאגעגסױא ןגעלעג זיא ןייצ יד ןשיווצ

 ןרַאפ ןעגנואוטפיוא ענייז ןגעו רימ רע טלייצרעד לכ-םדוק .עימָאנָאיזיפ

 טלָאװ ךיא יו ,רימ רַאפ ךיז טביול ןוא ךיז טמיר רע ,רעטַאעט ןשידיא

 .ןרישזַאגנַא טפרַאדַאב רָאג םיא

 השנמ טימ ןעמַאזוצ רָאטקעריד-טימ ןעוועג ךיא ןיב ןָאזעס ןטצעל --

 ןיא *רעטַאעט לַאנָאשענ טנעמונָאמ, םעד ןיא ,דימשדלָאג לאיחי ןוא קינלוקס

 רוָאמ וָאנע -- לציּפשירַאגיצ םעד רעדנעלָאה טייק --- רעטציא ,לָאערטנָאמ

 ןעמָאנ םעד .הנח זיא רענטרַאּפ רעקיצנייא ןיימ .(םיפתוש סיוא) *סרענטרַאּפ

 הנח ןוא ךיא -- .רַאגיצ םענעשָאלרַאפ םעד ךרוד סױרַא רע טעקּפיּפ הנח
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 -רעדנעלָאה; רעד ןופ *סרַאטס, יד ןוא *סעסָאב, עקיצנייא יד ןייז ןלעוו

 + ,לָאערטנָאמ ןיא *עּפורט

 רעדנעלָאה טריטנעצקַא -- ררררעטַאעט רררעסעב ןעמ טליּפש רימ ייב ---= |

 | ,?ררררעטַאעט רררעסעב; .רעטרעוו יד ןופ *ן'שירפ י

 קורדסַיוא ( םעד ,השק רימ זיא -- ?רעטַאעט רעסעב רע טניימ סָאװ --

 -יישרַאפ ַא טליּפשעג רימ ןבָאה ָאטנָארָאט ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ךיא רֹעה

 ָאד ןיא'ס ,רנַאשז ןטסנרע ןופ ןוא ןטכייל ןופ ןסעיּפ :רַאוטרעּפער םענעד

 עטכעלש ַא ןוא עסעיּפ עטוג ַא .עסעיּפ ערעכַאװש ַא ןוא עסעיּפ עקרַאטש ַא

 -רעטַאעט ןרעסעב ַא ןיא רע טליּפש רשפא ? רעטַאעט רעסעב -- רעבָא ,עסעיּפ

 | ,ןייז ןעק סָאד ,ךיא רעלק -- ? ןינב

 -ָאה רָאפ טצעז -- ןיקסוג אקווד ךייא טָאה רימ וצ טרידנעמָאקער = |

 -לָאג טימ לטעצ ַא ןבירשעגרעטנוא טָאה ריא זַא ןיוש טסייוו רע --- .רעדנעל

 -רעד ךיז רע טָאה ןעמעוו ןופ ָאט ,דוס ַא ןייז ךָאד ףרַאד סע) ן'גרובנעד

 -רעדנעלָאה; רעד טימ !טסעגרַאפ !ןזָאל טשינ טעװ ןָאינוי יד .(? טסואוו

 .(טייהנגעלעג ַא) "סנעשטפ ַא ריא טָאה לָאערטנָאמ ןיא *עּפורט

 -געדלָאג טימ ךַאמּפָא ןַא ןבירשעגרעטנוא דוסב עקַאט .ןיוש בָאה ךיא ; -

 "עג סָאד טָאה רימ רַאפ ,ןילקורב ןיא *רעטַאעט-ןָאיפמַא, םעד רַאפ ן'גרוב

 יו רעלטסניק ןטנעקרענָא ַאזַא טימ ןליּפש וצ גנוכיירגרעד עקיטכיוו ַא טניימ

 וינעווע דנָאקעס ףיוא טשינ עקַאט .ןילקורב ןיא רעטַאעט ַא ןיא גרובנעדלָאג

 ךיא סָאװ עשזַאג ךָאוװ ַא רַאלָאד 75 יד טנייה .קרָאיוינ .ןיוש זיא'ס רעבָא

 בָאה ךיא סָאװ רַאלָאד 45 יד ןופ גנורּפש רענשזַאװ ַא ? ןגירק טלָאזעג בָאה

 ןיוש טייג סָאד .רַאלָאד 230 עצנַאג ףיוא הפסוה ןַא ,ָאטנָארָאט ןיא ןגָארקעג

 "נוא ןיא טלעטשעגניײרַא ָאי גרובנעדלָאג טָאה טקנוּפ ןייא ,סופ-וצ טשינרָאג

 רעד זיא ,טשינ ייז ןביולרעד .*ןביולרעד טעוװ ןָאינוי יד ביוא; : ךַאמּפָא רעז

 ןפיוא רימ טמוק ,ָאי --- קרָאי-וינ ןיא ןע'לבעג ייב ץ'רעלטרעג ,לטב ךַאמּפָא

 רָאנ ? סָאװרַאפ !? טשינ -- ןילקורב ןיא ץגרובנעדלָאג טימ רימ ;קנַאדעג

 ןייש רעייז ךָאנ זיא'ס .?סָאװרַאפ ַא ָאד ןיא אמתסמ ."םיקו-יחא יירש ייג

 ןייז לָאז :*בַאשזד; רעדנַא ןַא ףיוא ךימ טרידנעמָאקער ןיקסוג רעטסימ סָאװ

 : ,טשינרָאג יו רעסעב ץלַא ,עדַאנַאק ןיא רעדיוו ,לָאערטנָאמ ןיא

 לדנעמ ךימ טָאה ,טַאדידנַאק רעקיטכיר רעד ךיא ןיב לָאערטנָאמ רַאפ = |

 סָאװ ןרָאיטקַא עגנוי ענייז .ץ'רעדנעלָאה טימ ץנעידיוא רעד רַאפ טיירגעגוצ

 רימ טימ רע טעװ ,רעליּפשיוש עשיטַאמַארד ןענַײז טרישזַאגנַא טָאה רע
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 עשימָאק-ףוב יד ןליּפש וצ ןעמוקסיוא טעװ רימ :רעכעל ייווצ ןּפָאטשרַאפ

 "יוש רעטבַאגַאב ַא ךיא ןיב םעד ץוח ,רעבָאהביליגנַאזעג יד ךיוא ןוא ןלָאר

 ַא ןבײרשנָא ףרַאד ןעמ זַא :סורג ַא ןבעגעגרעביא םיא ןעמ טָאה ,רעליּפש

 -ץניוָארּפ ַא רַאפ סניוועג ַא ןיב'כ ,ץרוק .םייה רעד ןיא ךיוא ךיא ןיב לדיל

 .עּפורט

 -ָאה ךעלדנע טמוק -- ?וָאקָאלבַאי ,"סעשזדיעוו, ריא טליוו לפיוו ---

 ,קוסּפ ןטכער םוצ רעדנעל

 רַאלָאד 15 ףיוא ןעגנודַאב רימ טימ ךיז טָאה גרובנעדלָאג רעטסימ--

 ןופ זַא ךעלרעּפנײשַאב סייוו ךיא שטָאכ .ןרעהוצנָא םיא ךיא ביג -- ךָאװ ַא

 .ןסעגרַאפ ןיוש ךיא געמ זיירּפ םעד

 רַאלָאד 75 רַאפ --- ךיז רעסיוא רעדנעלָאה זיא --- ? ךָאוװ ַא רַאלָאד 75 --

 ? ךָאװ ַא ...רַאלָאד 75 .סענזיב יד רעביא ךייא ךיא ביג ךָאװ ַא

 ,רַאלָאד 75 :טגָאזעגוצ גרובנעדלָאג רעטסימ רימ טָאה סָאד --

 סָאד טייג יו -- .רעדנעלָאה ךיז טכַאלעצ ? טגָאזעגוצ טָאה ַאמָאיס --

 -סימ ,ןגָאװצ טשיינ ליוו ךיא ..."ןבָאה ביל ןוא ןגָאזװצ, ? לדיל סָאד ?לטרעוו

 ַא ןייז וצ סיוא טעז ריא ,ןײלַא טנָאז ,ןלָאצַאב ליוו ךיא ,וָאקָאלבַאי רעט

 ,רענירג ַא ךָאנ ךָאד טנייז ריא ,ןע'לדנעמ טגערפ רעסעב רעדָא ,"יֵָאב; רעגולק

 ןלָאצ ךיא ןעק ,לדנעמ ,ריא טגָאז -- ,טסייוו לדנעמ ,טשינ רשפא ריא סייוו

 עקיזיררר עכלעזַא טימ ,לָאערטנָאמ ןיא (ן'שיר יד רעדיוו) זיירררּפ ַאזַא

 ןַא ךָאד טנייז ריא (ךעלגעממוא) !?לבעסַאּפמיצט; (תואצוה) ??סנעצנעּפסקע;

 טעב סָאװ זיא ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ױזַא ,ווָאקָאלבַאי ,"יָאב, רעטנעגילעטניא

 סָאד ןעק רררעטַאעט רררעסעב ןופ "סענזיב; עניימ ?זיירררּפ ַאזַא ריא

 ַא ךָאנ זיא .ָאטנָארָאט ןיא ןגָארקעג טָאה ריא לפיוו סייוו'כ ,ןלָאצַאב טשינ

 טעװ עּפורט-רעדנעלָאה רעד ןיא רימ ייב זַא ךייא רעכיזרַאפ ךיא ,לרעפניפ

 יו .,גרובנעדלָאג ַאמָאיס ייב יו טקנוּפ רררעטַאעט רררעסעב ןליּפש ריא

 ןיא ,*רעטַאעט-ןָאיפמַא; םעד ןיא ןטלַאה ךיז רע טעוװ ,ריא טקנעד ,גנַאל

 יתודע ןַא רַאפ ןע'לדנעמ רע טמענ -- לדנעמ םיא טגָאז ? גרובסמַאיליװ

 ךייא ביירש ךיא -- .טרָאװ ַא טימ ןיירַא טשינ ךיז טשימ לדנעמ שטָאכ

 רַאפ ןבָאה םיא ךיא לעװ (רָאי-יינ) "סרעידוינק ךָאנ זַא ,ווָאקָאלבַאי ,רעטנוא

 "סנעשט; ַא ןבָאה ריא טעוו ,*רעטַאעט לַאנָאשענ טנעמונָאמ,, ןיימ ןיא טסַאג ַא

 ןייק ןבעל ןיא ױזַא ךייא טייג סע ביוא -- ךיוא ןיַאמָאיס טימ ןליּפש וצ

 ןע'ילדנעמ טגערפ .ַאמָאיס ,טשינ רע זיא רררישזַאסַאּפ רעטכייל
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 םומינימ יד .ךָאװ ַא רעקיצפופ ַא רַאפ ןסיבעגנייא ךימ טָאה רעדנעלָאה

 "רעטנורַא ןוא האיצמ ַא ןּפַאכ וצ הווצמ ַא רעבָא זיא'ס ,55 זיא עשזַאג'ןָאינוי

 : רע'טושּפ ַא זיא ןובשח ןיימ .לרעפניפ ַא שטָאכ *ןַאמ-ןָאינוי-ןָאנ/ ַא ןופ ןסייר

 שינעבױלרעד רעטרעכיזרַאפ ַא טימ רעטַאעט ןליּפש וצ ךָאװ ַא רַאלָאד 0

 סָאװ ייב *בַאשזדא ַא סעּפע ןכוז ןייג וצ יו רעסעב ךָאד זיא ןָאינוי רעד ןופ

 רעליּפשיוש עזעיציבמַא עגנוי ערעדנַא יו רעדָא ,לדנעמ יװ ,ןייז טשינ לָאז'ס

 םייב ןטיצ ערעקיטסניג ףיוא ןטרַאװ ןוא ךיז ןרענרעד וצ ידכ ,ןָאט ןזומ

 ?פַאש ַא ןיא ןטעברַא ןייג ךיא לָאז ,עקטסינַאיּפ ַא --- הלכ ןיימ .רעטַאעט ןשידיא

 ? סָאװ -- ךודיש רעקיסַאּפ ַא

 טלעג םעד טימ .סושרָאפ רעקיצפופ ןצנַאג ַא וצ רימ טגָאז רעדנעלָאה

 ,דלַאב ךיא סילשַאב -- הלכ ןיימ וצ טיזיוו ַא ףיוא ןרָאפ ךיא לעװ

 ַא רעדנעלָאה טכוז -- ןַאמשיילפ ינעשזד הלכ רעייא ךייש סָאװ --

 יז ןעוו ץינעשזד ןעק ךיא --- רַאגיצ ןשירפ ַא ןרעכיוררַאפ וצ עלעבעווש

 טָאה יז !עקטסינַאיּפ עכעלרעדנואוו ַא ,עלעדיימ ןיילק ַא ןעוועג ךָאנ זיא

 ןלעטשוצ ףרַאד לָאערטנָאמ ןיא רעבָא ,ָאטנָארָאט ןיא זנוא טימ טליּפשעג

 -טרעבוש; ַא ןליּפש רימ .קינטימ קייא (ףתוש) רענטרַאּפ ןיימ רעטסעקרָא םעד

 ,טמוק .זיא סָאד סָאװ ןייטשרַאפ וצ ןבעג ןיוש ךייא טעוװ לדנעמ .,?טקַארטנָאק

 טשינ טָאה קינטימ ביוא ,"טיעג-יס, ןיא רימ ףיוא טרַאװ הנח ,וצ ךימ טריפ

 ןטרָאד ,טסייה'ס ? טשינ סָאװרַאפ .ץינעשזד ןעמענ רע טעװ ,טסינַאיּפ ןייק

 ,ןליּפש ןזָאל ריא טעוו'מ יצ ךיז טדנעוו'ס .ןָאינוי ַא ךיוא רעקיזומ יד ןבָאה

 טָאה ןירַאמזָאר רָאסעּפָארּפ טנעגיריד רעזנוא .רעטנָארָאט ַא רָאג ךָאד זיא יז

 -עּפש רַאפ קסע ןַא ןיוש זיא סָאד רעבָא ,רעקיזומ ןגעוו ןגָאז וצ סעּפע ךיוא

 ? ינעשזד .ןיוש יז ךיא רישזַאגנַא ,וװָאקָאלבַאי ,רימ ןָא ךיז טדנעוו סע ןעוו .רעט

 רָאטקעריד ןקיטפנוקוצ ןיימ וצ ןריפ רימ .(טייצ רעדעי וצ) *! םייט ינע,

 ,רעוט-?טיעג-יס, ןזיב

 ןרינָאפעלעט וצ "רָאטס-ידנעק, ַא ןיא ןיײרַא ךיז ןּפַאכ ךיא ןוא לדנעמ

 ןיוש ןיב ךיא זַא ,הרושב עטוג יד ןגָאזנָא ריא ןוא ָאטנָארָאט ןיא ן'ינעשזד

 -עמשז ַא וצ ןטיירג רימ .ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ *בַאשזד, ַא טימ טגרָאזרַאפ

 ךעלכעל עדנור יד ןיא ןפרַאװאוצניײרַא ףיוא סלקינ ,סמייד ,סרעדָאװק טימ עינ

 -גנע ףיוא עקטסינָאפעלעט רעד טימ ןדערפיונוצ ךיז .טַארַאּפַא-ןָאפעלעט ןופ

 ,גנודניברַאפ-ןָאפעלעט יד לדנעמ רימ רַאפ טכַאמ ,טשינ ךיא ןעק שיל

 "טנָאמ ןיא זַא טלַאה יז .סעיינ עטוג יד ןופ טיירפרעד רעייז זיא ינעשזד
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 ךיוא זיא'ס ןוא ָאטנָארָאט ןיא ריא וצ רעטנענ זיא'ס לייוו ,רעסעב זיא לָאער

 "עט ןיא ןעמַאוצ רימ טימ ןליּפש וצ ןטכיזסיוא עריא ןגעוו .עדַאנַאק ןיא

 סָאד ,ןכיג ןיא רָאג ןטייהלצנייא רעמ ןסיוו ךיא לעוװ ,ריא ךיא גָאז ,רעטַא

 ביילק .ךיא לייוו ,ָאטנָארָאט ןיא ןייז לעוו'כ ןעוו ןלייצרעד ןיוש ריא ךיא לעוו

 ןכָאװ עכעלטע .ריא טימ ןעגנערברַאפ ןוא טיזיוו ַא רַאפ ריא וצ ןרָאפ וצ ךיז

 -רַאה ַא ןעמעלַא קיש ךיא .ןביױהנָא ךיז טעוװ ןָאזעס-רעטַאעט רעיינ רעד זיב

 רימ וצ טקניו לדנעמ .לביירט סָאד ןעגנעהפיוא ליוו ךיא .ןוא סורג ןקיצ

 ,ץינעשזד ןסירגַאב ליוו רע זַא ךיא ןיימ .ןעגנעהפיוא טשינ ךָאנ לָאז ךיא זַא

 םעד ןיא ןיירַא טייג לדנעמ .ןָאפעלעט ןופ לביירט סָאד רעביא םיא ךיא ביג

 -- קסַארט ַא ךיא רעהרעד לָאמַאטימ ,לריט סָאד טכַאמרַאפ ןוא עלעקדוב

 ַא ךיז טיג ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה רימ סָאװ טלעג-רעבליז .עצנַאג סָאד ןוא

 םעד ךיג ףיוא ףיונוצ ןביילק רימ .טַארַאּפַא-ןָאפעלעט ןופ סױרַא-שטילג

 :ןײרַא טנַאה ןיא רימ סע טפוטש לדנעמ ןוא *רצוא;

 טשינ ןױש טעװ ינַאּפמָאק-ןָאפעלעט יד .רעכליב טזיב ,םייח ,וד --

 ןלעטשקעװַא דלַאב ךיז ךיא לעוװ ,ָאי רעמָאט -- ,רע ט'קזוח -- ןרעוו רעמערָא

 רעטייוו םעד ןַאמרעה ןיא ןטָארעג ןענייז ייז ? רימ רַאפ סעּפע ןגרָאז ייז .ןגרָאז

 זיא סלקינ יד ןופ ןוא ,רע טעב ,"לקינ ענייא רימ יז ןעביג, :*לַאיָאר; ןופ

 "ןתח ןבעג וצ הלוח טשינ זיא ינַאּפמָאק-ןָאפעלעט יד .רענָאילימ ַא ןרָאװעג רע

 :ָאטנָארָאט ןייק ךערּפשעג-ןָאפעלעט ןטסיזמוא ןַא ,הנתמ ַא הלכ

 38 ל טיפ ַא ק

 עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ

 הלכ ןיימ טימ גנערברַאפ ךיא יו ןכָאװ יירד ןיו |
 ןבָאה ,ס'נַאמשיילפ יד ,םינתוחמ עניימ .ָאטנָארָאט ןיא |{ 4

 ןבָאה רעדניק יד ,ןוז םענעגייא ןַא יו ןעמונעגפיוא ךימ |

 ןוא החּפשמ רעד ןופ דילגטימ ַא יו טנכעררַאפ ןיוש ךימ

 ,םעװקַאב ןוא שימייה ןליפ ןכַאמ וצ ךימ טימַאב ךיז

 ןייק ןרָאפעגקירוצ טשינ רעמ זיא סקעמ רעגָאװש רעקיטפנוקוצ ןיימ

 עשינָאפמיס רענַאקירעמַא עכעלטע ןופ ןטָאבנָא טָאה רע .ןרידוטש זירַאּפ
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 רע טכַארט ,טפנוקוצ ןייק םיא רַאפ ָאטשינ זיא ָאטנָארָאט ןיא ,סרעטסעקרָא

 רעירפ .ןַאלּפ רעד טלעפעג רימ .קרָאיײ-וינ ןיא ךיז ןצעזַאב ןופ טסנרע רעייז

 "וינ ןייק ןעגנערברעבירַא רימ ןלעװ טייצ רעד טימ ןוא ןרָאפ ןיילַא רע טעוו

 ןקילג ַא רַאפ סָאװ :טגָאזעג סנייטשימ .החּפשמ-ןַאמשיײלפ עצנַאג יד קרָאי

 "נָא רעווש יוו-ייס ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ ?ָאטנָארָאט ןיא ייז טרַאוװרעד

 יז טעװ ןבָאה הנותח טעװ ינעשזד .דניזעג-זיוה ַאזַא טימ זיוח ַאזַא ןטלַאהוצ

 ,ָאטנָארָאט ןיא ןצעזַאב טשינ ךיז רעכיז ךָאד לעװ ךיא .רימ טימ ןרָאפטימ ךָאד

 ןיא שטָאכ ןעמַאזוצ ןייז עלַא רימ ןלעװ ,קרָאי-וינ ןייז טעו םייה רעזנוא

 "נעטס, ןיא ,ץ'ינעשזד ןָא ,ןײלַא ןטַאט םעד ןרישזַאגנַא טעוו'מ יצ ,טָאטש ןייא

 ןעלקעּפרעבירַא ךיז עטסעב סָאד זיא ,הלאש עסיורג ַא זיא *רעטַאעט-דרַאד

 ןַא ןיא *בַאשזד; ַא ןגירק ינעמ ןוז רערעדנַא רעד טעװ ןטרָאד .קרָאי-וינ ןייק

 טייהנגעלעג ערעסעב ַא ןבָאה ךיוא ןלעװו רעדניק ערעדנַא יד ןוא רעטסעקרָא

 ךיוא רשפא טעװ עטַאט רעד וליפַא .ןבעל ןיא סרעסעב סעּפע ןכיירגרעד ֹוצ

 עלַא ,רעטַאעט ןלַאקָאל ַא ןיא לדיפ ןפיוא ןליּפש וצ "בַאשזד, ַא ןגירק

 ,םענייא ןדעי טימ טליּפשעג טָאה רע ,ןרָאי ליפיוזַא םיא ןענעק ןרָאיטקַא

 ,ןענידרַאפ טעו רע ,ןרעוװ ןלַאפרַאפ טשינ רע טעוו

 סקעמ טעװ ,לָאערטנָאמ ןייק ןרָאפּפָא לעװ ךיא ןעוו זַא ןסילשַאב רימ

 רע זיב רעטסעווש ןיימ וצ ןרָאפרַאפ ןענעק טעװ רע .קרָאי-וינ ןייק ןעמוק

 ןכוז עמַאמ-עטַאט ןלעװ טייצ רעד ךרוד .ןעניואוו וצ ואוו-ץעגרע ןגירק טעוו

 "ניק ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ קרָאי-וינ ןייק ןעמוק ןוא זיוה ןפיוא הנוק ַא

 ןרינַאלּפ וצ לייורעד רעש זיא ן'ינעשזד טימ טפנוקוצ ןיימ ןגעוו .רעד

 ןיא ןענעדרָאנײא ךיז לעו'כ זיב הנותח רעד טימ ןטרַאוװאוצ ןפרַאד רימ

 -י ,לָאערטנָאמ

 .עגדָארג ןייק ןרעטלע עניימ וצ ךיא קיש סעיפַארגָאטָאפ עיינ ס'ינעשזד

 -ָאטָאפ יד ןוא ןרָאװעג ןתח ַא לזמ טימ ןיב ךיא זַא סעיינ יד ךיוא ביירש ךיא

 .(עדלָאג) ינעשזד הלכ ןיימ ןופ ןענייז סעיפַארג

 ןעמוקעג ךעלדנע זיא'ס זיב ,רעמוז םעד טכַארברַאפ ךיא בָאה םורַא ױזַא

 ןייק ?עּפורט-רעדנעלָאה; רעד טימ ןיירַא געוו ןיא ןזָאל וצ ךיז טייצ יד
 ,לָאערטנָאמ
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 ,רוטַאינימ ןיא זירַאּפ יו ןגיוא עניימ ןיא סיוא טעז לָאערטנָאמ טָאטש יד

 טײטשַאב גנורעקלעפַאב רעלָאערטנָאמ יד ,ָאטנָארָאט ןופ ךוּפיה רעד ןצנַאגניא

 "דנַאל עלעיציפָא ןַא שיזיוצנַארפ זיא רַאפרעד ,ןזיוצנַארפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ

 ןענייז טָאטש ןיא ןעגנוזייוונָא ןוא ןדליש עלַא .שילגנע יו טקנוּפ ךַארּפש

 רעד ןופ טרינימָאד קרַאטש טרעוו קיטילָאּפ יד שטָאכ ,ןכַארּפש עדייב ףיוא

 .עכעלטניירפ ַא ,עקידנרירביו ַא טָאטש יד זיא ךָאד ,עכריק רעשילױטַאק

 -טנָאמ .בושי רעשידיא רעסיורג ַא ןסקָאװעצ ןוא טילבעצ ךיז טָאה ןטרָאד

 עקירעמַא ןיא םיבושי עשידיא עטלייצעג יד ןופ טציא וליפַא ךָאנ זיא לָאער

 ןליּפש ןעמוק וצ עּפורט רעשידיא ַא רַאפ ךָאנ טניול'ס ואוו ,עדַאנַאק ןוא

 רעשילױטַאק רעמורפ ַא רַאפ טנכעררַאפ זיא לָאערטנָאמ שטָאכ .רעטַאעט

 ,קיטנוז םוא רעטַאעט ןליּפש וצ ףיוא טָאברַאפ ןייק ָאטשינ זיא ךָאד ,טָאטש

 ,ָאטנָארָאט ןיא יו

 ןיא .רעדנעלָאה רָאדיזיא :ןופ ןענַאטשַאב זיא .*עּפורט-רעדנעלַאהא יד

 טָאה *רַאטס, סלַא רעבָא ,ןטלַאהעגסיוא רעייז ןעוועג רע זיא ןלָאר עסיוועג

 -עג טשינ םיא רעדייל ןבָאה סָאװ ןלָאר עכלעזַא טלייטעגנייא ןיילַא ךיז רע

 ,עסירטקַא עלופליפעג ,עקיטכיוו ַא ןעוועג זיא רעדנעלָאה הנח יורפ ןייז .טסַאּפ

 ןופ רעטסעװש ַא זיא הנח) ןלָאר עשיטַאמַארד עקיסַאּפ יד ןיא רָאנ רעבָא

 רעטסואוַאב רעד ןופ ,גרעבדלָאג ןטיינ ןופ ןירעגעווש א ,גרעבדלָאג ַאזָאר

 - ,(סבָאקיישזד ןוא גרעבדלָאג : עמריפ-רעטַאעט

 ,וָאליאומַאס רעב-השמ :ןעוועג ןענייז עּפורט רעד ןופ רעדילגטימ יד

 רַאפ רוגיפ ענייפ ַא .רעטַאעט ןשינעמור ןוא ןשטייד םעד ןופ טקודָארּפ ַא

 -ילַאװק ַא ,רָאה עסייוו ,עטכידעג ּפָאק ַא טימ ,קנַאלש ןוא ךיוה ,עניב רעד

 בילוצ גונעג ךיוה ןדער וצ טימַאב קרַאטש ךיז טָאה רע .רָאיטקַא רעטריציפ

 רָאיטקַא רעטריניטור רעגנוי ַא ,גרעבנדייז ןָאעל ; טייקירעזייה רעשינָארכ ַא

 יורפ ןייז ןעוועג ךיוא זיא םיא טימ .*רעטַאעט-טסנוק, ס'צרַאוװש סירָאמ ןופ

 ןעלקַאטקעּפס עשילַאקיװמ ערעזנוא ןיא .ןירעצנעט-טעלַאב ענייפ ַא ,האל

 םולש לַארטַאעט םעד וצ טַארייהרַאפ טציא זיא יז) ָאלָאס טצנַאטעג האל טָאה

 טסילַאנרושז םעד ןופ יורפ יד ,ענָאדַאמירּפ ַא ,ןילָאגרַאמ ַארַאלק ; (ּפָאטנַאס

 רעטכָאט ַא זיא ַארַאלק) ָאגַאקיש ןופ ןילָאגרַאמ םהרבַא ר""ד לַארטַאעט ןוא

 יד ןעוועג זיא רעטסעווש ריא ,ןַאמכיײלב יטעב ןוא בקעי רעליּפשיוש יד ןופ

 "יריד:-רָאכ םעד ןופ יורפ יד ,רעּפַארג ַאדייא ;(דָארלעסקַא ַאנימ עסירטקַא

 טָאה רעּפַארג ַאדייא .ןלָאר-עמַאמ רַאפ טסַאּפעגוצ רעייז ,רעּפַארג ףסוי טנעג
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 -גנע רעד ןיא *ןעהָאק סעסימ/, ןופ לָאר יד ןליּפש וצ טקידנערַאפ טלָאמעד

 רעגנוי ַא ,רעביוט םייח ;"זוָאר שירייא סיבייא, עסעיּפ-גלָאפרעד רעשיל

 -טנָאמ ןייק טקעריד עינעמור ןופ ןעמוקעגנָא טשרע זיא סָאװ רעליּפשיױש

 לרעטכעט רעייז ןוא ,שידיא ןופ ןירערעל ַא ,לדיירפ יורפ ןייז טימ לָאער

 .ע'לחר

 ןוא ַאלעדַא לרָאּפ סָאד ןעוועג ךיוא ןענייז עפורט רעד ןיא זנוא טימ

 "דנַאטשוצ זיא ךודיש רעייז .עיצַאניבמָאק עשירטנעצקע ןַא ,ץרַאװש יכדרמ

 -גייא טזָאלעג ךיז טָאה ,לדיימ גנוי ַא ,ַאלעדַא .עינעמור ןיא ךָאנ ןעמוקעג

 זַא ,יז יװ טלַא ױזַא לָאמ ייווצ ןעוועג זיא סָאװ ,ץרַאװש יכדרמ ןופ ןדער

 ענעדלָאג יד ןופ .רעטַאעט ןליּפש טלעוװ רעד רעביא ןרָאפ ןעמַאזוצ ןלָאז ייז

 ,םעדיוב ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה ,ןַאלעדַא טגָאזעגוצ טָאה יכדרמ סָאװ ןקילג

 -עקס, ןליּפש וצ ןעוועג זיא ןכיירגרעד טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ עטסעב סָאד

 זיא ןרָאװעג טלַא זיא יכדרמ ןעוו ,רעטַאעט-ליװעדָאװ ןקיליב ַא ןיא *?סעשט

 -ַארעּפמעט ַא ,עקירעדינ ַא ,ןרָאי עקידנעילב עריא ןיא ןעוועג ַאלעדַא ךָאנ

 -ןײרַא טוג רעייז ַאלעדַא ךיז טָאה ,רָאה עטיור-ךעלריטַאנ טימ ,עלופטנעמ

 ,ךיז טייטשרַאפ ,תיב-םולש ןייק .ןלָאר עשימָאק-רעטקַארַאכ יד ןיא טסַאּפעג

 ,איסהרפב ןוליפַא ,ןשרעה טנעקעג טשינ לָאמנייק קלָאפרַאּפ םעד ןשיווצ טָאה

 ןעגנַאגרעד טשינ סעּפע ריא ןיא .קילב ריא רַאפ טרעטיצעג טָאה יכדרמ

 רע *!לוטש ַא רימ גנַאלרעד !יכדרמ; :שטיווק ַא ןבעגעג דלַאב יז טָאה

 ןענעק וצ ידכ ,טלעטשעגפיורַא םעד ףיוא ךיז טָאה יז ןוא טגנַאלרעד טָאה

 תונמחר רערעטיב ַא ןעוועג זיא'ס ,,.שטעּפ רָאּפ ַא טימ ןכיירגרעד םיא

 ַאלעדַא זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ) ריא ףיוא רעמ ךָאנ ןוא םיא ףיוא

 .ןעגנעה ךרוד דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב

 עּפורט רעזנוא ןופ רעקימָאק ןוא רעליּפשיש-רעטקַארַאכ טּפױה רעד |

 ייב ןיוש דלַאב טָאה סָאװ רָאיטקַא רעקידנרעק ַא ,רעגנַאז בקעי ןעוועג זיא

 רעלָאערטנָאמ םעד ייב טכַאמעג טבילַאב ךיז גנולעטשרָאפ רעטשרע רעד

 רע .עקירעמַא ןיא תושדח םינּפ ַא ןעוװעג ךיוא טלָאמעד זיא רעגנַאז ,םלוע

 -נָאק ןייק שזַא געוװ-רעדנַאװ ןשיאעּפָארײא םעד טכַאמעגכרוד ןיוש טָאה

 ןוא ןרעטש רענַאקירעמַא עטנַאקַאב טימ טליּפשעג טָאה רע .לָאּפָאניטנַאטס

 רע זיא .עקירעמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב סעּפורט עטסואווַאב טימ

 ,עדַאנַאק ןייק ןרָאװעג טרישזַאגנַא דלַאב רָאג

 -דלָאג ַאנייד ןעוועג זיא ?עּפורט-רעדנעלָאה; רעד רַאפ סניוועג סיורג ַא
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 -יאעפ עקיטיונ עלַא טימ ,16 רָאי ַא ןופ עלעדיימ עקידרעייפ-םַאלפ ַא .גרעב

 טליּפשעג ַאנייד טָאה ןַאד זיב .ןיטערבוס עקיסַאלק-טשרע ןַא ןרעוו וצ ןטייק

 "רעד ןופ ןלָאר ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז יז טָאה טשרע טציא ,ןלָאר-רעדניק

 וצ עיציבמַא רעקידלַאװעג ַא טימ ,עקידווע'נח ַא ,עקניניילק ַא .ענעסקַאוװ

 ;עמַאמ ריא ,ןָאקיּפ ילַאמ ַאלַא -- עניב רעשידיא רעד ףיוא *רַאטס; ַא ןרעוו

 -כעט ריא רַאפ ןבעל ןגייא ריא טעמדיוועג ןוא טקיטומרעד יז טָאה ,ַאוװיא

 | .עניב רעד ףיוא ערעירַאק ריא ןוא ַאנייד לרעט

 רעקשטיגנוי רעד וצ רָאינטרַאּפ סלַא רעקימָאק-ףוב רעלעיציפָא רעד

 ןביױהעגנָא ךיא בָאה רעטעּפש .ןעוועג ךיא ןיב גרעבדלָאג ַאנייד ןיטערבוס

 הנח עמַאד רעטשרע רעזנוא טימ ןלָאר-רעבָאהביל-גנַאזעג יד ןליּפש וצ

 רָאסעּפָארּפ :טנעגיריד .רעדנעלָאה רָאדיזיא :רָאסישזער רעד .רעדנעלָאה

 | י .ןירַאמזָאר בקעי

 ענייז ,רָאילפוס רעד ןעוועג זיא ,רוחב רעלָאערטנָאמ ַא ,ןיקריס סיאול

 -עג םעד ןפלָאהעגסױרַא ןבָאה גרעבנירג רעזייל ןוא טַאכָאש סיאול םירבח

 קינטימ רעזייל רעטָאפ ןייז .קינטימ קייא רעטַאעט ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענ

 סיאול ,לָאערטנָאמ ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד טעדנירגעג 1896 רָאי ןיא טָאה

 ןיא רעמענרעטנוא-רעטַאעט עקירָאיגנַאל יד ןענייז יעפ יורפ ןייז ןוא טַאכָאש

 י ,לָאערטנָאמ

 וצ טביולרעד ןָאינוי יד טָאה סָאװרַאפ טרעדנואוועג קרַאטש טָאה ךימ

 רַאפ ןייב-ןקור רעד .עּפורט רעזנוא ןיא טייל-ןָאינוי-טשינ ליפיוזַא ןליּפש

 ןעוועג דימת ןענייז ,עּפָאריײא ןיא וליפַא ,עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעשידיא רעד

 טָאה רעליּפשיש ךןָאינוי עגנוי יד ,ץניװָארּפ רעד ףיוא םיבושי עשידיא יד

 ןרָאיטקַא ערעטלע יד .,סרעטַאעט רעקרָאי-וינ 12 יד רַאפ טּפַאכעגסיױא ןעמ

 ןעמ ואוו ,ץניװָארּפ רעד ףיוא ןרָאפ טלָאװעג טשינ ןפוא ןייק רַאפ ןבָאה

 -שמ ערעייז ןזָאלוצרעביא טניולעג טשינ ייז ךיז טָאה'ס ,ןסירעגסיוא טרעוו

 עקיליב ןיא ןרעגלַאװמורַא ךיז ןרָאפ ןוא תוריד עטנדרָאעגנייא ערעייז ,תוחּפ

 יד ןבָאה ,רעמיצ ַא ןיא "סעסימ, ַא ייב *סרעדרָאב; ןייז רעדָא ,ןלעטָאה

 ןעועג .קרָאי-ינ ןיא רָאנ טרישזַאגנַא ןייז וצ ןסירעג ךיז ןרָאיטקַא-ןָאינוי

 טנזיוט עכעלטע רַאסערּפמיא םעד טגרָאבעג ןבָאה סָאװ רעליּפשיוש עכלעזַא

 בור סָאד .רעטַאעט רעקרָאי-וינ ַא ןיא ַאמשזַאגנַא ןַא ןגירק וצ ידכ רַאלָאד

 רעד ףיוא ןרָאפ ָאי ביוא ...ןעזעג טשינ קירוצ טלעג סָאד ןיוש ןבָאה ייז ןופ

 ןָאזעס ןכָאנ זיא -- טנכערעגסיוא רעליּפשיושןָאינוי יד ןבָאה --- ץניװַארּפ
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 ןכַאמ טשינ ףרַאד'מ ןעוו ,עסעיּפ רעטליּפשעגנייא ןַא טימ ,ןכָאװ עכעלטצ ףיוא

 ..."ןבעל, טייג'מ ןוא גנולעטשרָאפ יד ּפָא טליּפש'מ .עבָארּפ ןייק

 ץניוװָארּפ רעד רַאפ סעּפורט עקיסַאּפ ןלעטשפיונוצ ןענעק טשינ סָאד

 ,רַאוטרעּפער-ןסעיּפ ןופ לַאװסױא םעד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה

 רעליּפשיױש יד טָאטשנָא ,רעליּפשיוש יד וצ ןסעיּפ יד ןסַאּפוצ טזומעג טָאה'מ

 טריפעג ןבָאה סָאװ תוביס עקיטכיוו יד ןופ ןעוועג ןענייז סָאד .ןסעיּפ יד וצ

 רעד ףיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ ךורבנעמַאזצ ןקידנעטשלופ םעד וצ

 -יא ןופ דוסי םעד ןבָארגעגרעטנוא ךיוא סע טָאה טייצ רעד טימ ,ץניװָארּפ

 ןעז וצ ןעוועג רעיש רעד זיא לפיוו לייוו ? אפוג קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט ןשיד

 -רעביא ןעוװעג רעיש רעד זיא לפיוו ?עניב רעד ףיוא רע'מינּפ עבלעז יד

 עקיבלעז יד וצ טסַאּפעגוצ ןוא ןטינשעגוצ ,תוישעמ עקיבלעז יד ןעוועצינוצ

 | ? סיױא-רָאי ,ןייא-רָאי ןרָאיטקַא

 ןָאינוי יד טָאה ץניוָארּפ רעד ףיוא עיצַאוטיס יד ןעװעטַאר וצ ידכ

 ןייק ןרָאװעג טשינ ךָאנ ןענייז עכלעוו רעליּפשיוש ןריגעליווירּפ טזומעג
 טַאהעג טשינ ןבָאה ענעמוקעגרעבירַא-יינ יד ,עגנוי יד .רעדילגטימדןָאינוי
 יז ןבָאה רעטַאעט ןליּפש ןוא רעליּפשיוש ַא ןביילב ןענעק וצ .הרירב ןייק

 עטריטנַאלַאט ,עגנוי ,עיינ יד קנַאדַא ,וליפַא טלעוו קע ןיא ןרָאפ טזומעג

 טצנַאגרעד ןבָאה ייז לייו .טבעלעגפיוא ץניװָארּפ יד עקַאט טָאה ןרָאיטקַא

 ןקיטרַאנדײשרַאפ ַא עניב רעד ףיוא טכַארבעגפױרַא אלימב ןוא סעּפורט יד

 תוכז ןיא .ןסיורג ךיז טגעמעג טָאה'מ עכלעוו טימ ןסעיּפ ןופ רַאוטרעּפער

 ןקורניירַא טנעקעג ןָאינוי יד טָאה ,טייל-ןָאינוי-טשינ עטריגעליווירּפ יד ןופ

 רעייז טנעקעג ךיז טָאה'מ עכלעוו ןָא ,טייל-ןָאינוי עכעלטע סעּפורט יד ןיא

 -יס; :ןסייהעג *עטקישעגנײרַא, יד ןבָאה ןושל-רעטַאעט ףיוא .ןייגַאב טכייל

 ; ןָאינוי רעד ןיא ?ןטמַא עש'להק; יד ןעמונרַאפ ןבָאה עקינייא .ןרָאיטקַא-יידדָא

 יד ייב ןעלמוט טשינ ןלָאז ייז ידכ רעליימ יד טּפָאטשרַאפ ןעמ טָאה ערעדנַא

 "! טיורב רימ טיג? :ןעיירש ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא

 : יי
 סנערָאל ,טס ןוא ןירטעק .טס ףיוא *רעטַאעט לַאנָאשענ טנעמונָאמ, רעד

 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעזעיגילער רעשילױטַאק ַא וצ טרעהעג ,ןליּפש רימ ואוו

 ,ןרַאנימעס רָאפ ןעמוק ןינב ןסיורג םעד ןיא .םיחלג ןופ טעטלַאוורַאפ טרעוו

 ,טנוװָא ןצנַאג ַא ןוא גָאט ןצנַאג ַא ןעייג ןוא ןעמוק םיחלג ןוא סעקשַאנָאמ
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 ןקיווק ייז ,גנולעטשרָאפ ַא סרעזנוא וצ םיחלג יד ןײרַא ךיז ןּפַאכ טפָא ץנַאג

 ,ּפָארַא ןָאקלַאב ןופ ןוגינ ןשידיא ַא טימ ןוא עסעיּפ רעשידיא ַא טימ ךיז

 בור סָאד ןענייז *רעטַאעטילַאנָאשענ-טנעמונָאמ,; ןיא עטלעטשעגנָא יד

 ךיוא ןענייז רעטעברַא-עניב יד .שילגנע קינייו רעייז ןדער ייז .ןזיוצנַארפ

 -ַאב ייז ,בגַא-ךרד .ןעמוקסיוא ייז טימ ןעק'מ ,ןשטנעמ עליואוו .ןזיוצנַארפ

 רעקיזומ יד ; ןָאינוי (רעטעברַא-עניב) *סדנעה-שזדייטס; רעד וצ טשינ ןעגנַאל

 "גיא עשילױטַאק ַא זיא'ס יו ױזַא רָאנ ,ןָאינוי-רעקיזומ רעד וצ ָאי ןרעהעג

 ,ךָאינוי ָאי --- ןעמַאזוצ טעברַא ןעמ ןוא טקַאפ םעד ןעמ טקוקרַאפ ,עיצוטיטס

 סנױזַא טלָאװ עקירעמַא ןיא רעטַאעט ַא ןיא שרעדנַא ץעגרע .ןָאינוי טשינ

 ,ןרָאװעג טביולרעד טשינ לָאמנייק

 ןופ ןטנַאקיזומ ןליּפש רעטסעקרָא ןיא ןטנעמורטסניאיזָאלב יד ףיוא

 "נָא ייז ןעמוק ןעגנולעטשרָאפ עקיגָאטײב יד וצ ,סרעטסעקרָא עשירעטילימ

 רעטַאעט ןיא ןדַארַאּפ יד ןופ ךיילג ,רעדיילק עשירעטילימ יד ןיא ןָאטעג

 רעטסעקרָא םעד ןיא רעקיזומ עקסטַאדלָאס יד ןיא ךימ ןענָאמרעד ייז ,ןיירַא
 .*רעטַאעט-טָאטש;? רענדָארג ןיא ןעגנולעטשרָאפ עשידיא יד ייב

 -רעטַאעט יד .טלעפעגסיוא טשינ ןסעיּפ ןייק טָאה ס'רעדנעלָאה יד

 ,סעמַארדָאלעמ טימ טגרָאזרַאפ ייז טָאה גרעבדלָאג ןוא סבָאקיישזד עמריפ

 טריפעגטימ ךיוא ייז ןבָאה םעד ץוח ,ןטרָאס עלַא ןופ סעידעמָאק עשילַאקיזומ

 טימ ,?ס'רעגַאלש; ס'כילַאק בקעי ןוא ס'יקסנישמור ףסוי ןופ שזַאגַאב ַא

 ."וינעווע דנַאקעס, טמערוטשעג ןרָאי עטצעל יד טָאה ןָאקיּפ ילַאמ עכלעוו

 םעדק ,"לדיימ-רענייגיצא :יװ ,ןעלקַאטקעּפס עכלעזַא טכַארבעג ןבָאה ייז

 רענַאקירעמַא יד, :ןטערעּפָא ערעדנַא יד ןוא ,יַאקניטַאק, ,"ןוגינ סנ'יבר

 ,"ףיוה סנ'יבר םעד;, ,"טלעוו רעד ןופ דניקפיטש סָאד; ,*עקּפיצ; ,"ןיציבר

 ס'צרַאװש םַאילױװ טימ טעװַארּפסעג ךיז בָאה ךיא ."עביל רעניטסעלַאּפ;

 ילַאמ עשירעפיטש יד טימ רעדנעלָאה הנח יו רעטכייל ךס ַא ןלָאר-גנַאזעג

 .גרעבדלָאג .ַאניד רַאפ טסַאּפעג רעסעב ןבָאה עכלעוו סעיצַאערק-ןָאקיּפ

 ףיוא רעדנעלָאה הנח ןעז וצ טַאהעג ביל רעייז טָאה םלוע רעלָאערטנָאמ רעד

 ךיז טָאה יז עלָאר ַא רַאפ סָאװ טכַאמעגסיוא טשינ ייז ייב טָאה'ס ,עניב רעד

 ,ןעמונעג
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 סקיטשרענַאד עשירַארעטיל

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא *עּפורט-רעדנעלָאה; רעד טימ ןָאזעס רעד

 עּפורט עצנַאג יד ,לעיצנַאניפ ייס ןוא שירעלטסניק ייס --- עטסכיירגלָאפרעד

 -תארי טימ ןרָאװעג טליּפשעג זיא עסעיּפ עדעי .ןעוועג ןח-אשונ קרַאטש טָאה

 ,קַאמשעג ןוא םענרַאפ טימ --- סעידעמָאק עטסטכייל יד . דובכה

 עשיסַאלק ס'געדַאפדלָאג םהרבַא טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא רָאג

 םולשבַא .עלָאר-לטיט רעד ןיא ןילָאגרַאמ ַארַאלק טימ ,"תימלוש; עטערעּפָא

 -ישזער ןוא טריפעגפיוא לקַאטקעּפס םעד ךיוא בָאה ךיא ,טליּפשעג ךיא בָאה

 ,ןעמַארגָארּפ יד ןיא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא גנונעקרענָא רעלעיציפָא ןָא ,טריס

 ַא ןרָאװעג זיא'ס ,טריזינרעדָאמ ןוא טכַארטרַאפ ךיא בָאה גנוריפפיוא יד

 ןיא .ןכָאװ-ףוס ריפ עצנַאג "תימלוש, טליּפשעג ןבָאה רימ ןוא *רעגַאלש;,

 רעסיורג ַא .עיצַאסנעס ַא ןסייהעג סע טָאה רעטַאעטיץניװָארּפ ןלַאקָאל ַא

 יד תעב ,עניב רעד ףיוא ךעלעפעש עקידעבעל יד ןעוועג ןענייז טקעפע

 "עג ךיז רימ ןבָאה -- ךעלעפעש יד ןענייז ?סרַאטס, יד .סענעצס-רעכוטסַאּפ

 ,רעטַאעט ןיא םלוע םעד סָאד ןעגנערב ייז --- טצעביק |

 רעד ןיא רעגנַאז בקעי טימ ,*ענכַאי עבָאב; הרדס ַא קעװַא זיא ךָאנרעד |

 ךיוא ןבָאה רימ .*ךַאמצָאהק ןופ עלָאר רעד ןיא רימ טימ ןוא עלָאר-לטיט

 עלַא טּפָאטשרַאפ ןעמ טָאה רימ טימ ,"קחצי תדיקעג ,"אבכוכ-רב; טליּפשעג

 -בַאי -- ?רעבָאהביליגנַאזעג ַא ,וָאקָאלבַאי -- ? רעקימָאק-ףוב ַא : רעכעל

 -רעּפער ןשיטַאמַארד םעד ןיא .,ווָאקָאלבַאי -- ? עלָאר-רעטקַארַאכ ַא ,ווָאקָאל

 ןפרָאװעג טשרע ךימ ןעמ טָאה *סקיטשרענָאד עשירַארעטיל; יד רַאפ רַאוט

 ןעוועג ןיוש ךָאד ךיא ןיב ןסעיּפ עקיזָאד יד ןיא לייוו ,ןטנָארּפ עלַא ףיוא

 ,ָאטנָארָאט ןופ ןוא עּפָאריײא ןופ ךָאנ ?יקב; ַא

 רעקיטסניג ןייק טשינ יו טכַארטַאב דימת טרעוו טנוװָא קיטשרענָאד |

 ,תבש ףיוא ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ ןענייז ןעיורפ יד .רעטַאעט רַאפ טנוװָא

 רימ ןבָאה .םייה רעד ןיא ןעמ טציז ,ןײלַא ןייג טשינ רענעמ יד ךָאד ןלעוו

 רעדָא ,ןשידיא ןופ עמַארד עטסנרע ןַא קיטשרענָאד ןליּפש וצ טריפעגנייא

 ןבָאה ןעגנולעטשרָאפ עלעיצעּפס יד ,רַאוטרעּפער-רעטַאעט ןכעלטלעוו ןופ

 ךיז טמענ םעד ןופ .קיטשרענָאד ןטסָארּפ ַא ןיא רעטַאעט סָאד טקַאּפעגנָא

 ,"םקיטשרענָאד עשירַארעטיל, :לטיט רעד

 רָאדיזיא ןוא הנח ןעזעגנָא קרַאטש ךיז ןבָאה ןסעיּפ עשיטַאמַארד יד ןיא
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 ,רַאוטרעּפער םעד .וצ טסַאּפעגוצ רעמ ןעוועג עדייב ןענייז יז ,רעדנעלָאה

 רַאוטרעּפער םעד ןיא .רעלטסניק עטריניטור ענייפ יװ ןזיװַאב ךיז ייז ןבָאה

 ןופ טקודָארּפ ַא טרָאפ -- גרעבנדייז ןָאעל טנכייצעגסיוא ךיוא ךיז טָאה

 | | ,"רעטַאעט-טסנוק ןשידיא;

 רעטָאפ רעד) שטיוװָאניבַאר לארשי גָאלָאקיזומ ןוא רעלעטשטפירש רעד

 -רעטַאעט ןוא רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא (ןעלע דוד רעליּפשיש םעד ןופ

 רעדענעק רעד; גנוטייצ רעשידיא רעכעלגעט רעלַאקָאל רעד ןופ רעקיטירק

 ףיז ענייז ןופ רעטעּפש ןוא יקסּפָאלָאװ שרעה ןופ טעטלַאװרַאפ ,"רעלדָא

 ךיז םוקילבוּפ סָאד ןוא ןרָאיטקַא יד ןבָאה קיטירק סע'שטיוװוָאניבַאר טימ

 -ילּפמָאק ,טביולעג ,טריקיטירק טָאה שטיוָאניבַאר ,טנכערעג קרַאטש רעייז

 -בױל זַא טשינ עגַארפ ןייק רָאג זיא'ס ,טקיטומעג ,טפָארטשעג ,טריטנעמ

 קיטירק ַא סע'שטיוָאניבַאר .קיטירק יוװ ןעמענרַאפ וצ רעמענעגנָא זיא גנַאזעג

 ןבָאה לביארַאפ רעבָא .ןקידנפערטַאב םעד שפנ-תמגע טפַאשרַאפ רעכיז טָאה

 ןופ לייו .טַאהעג טינ רענייק טָאה גנוקרעמַאב ַא רענייז רַאפ םיא ףיֹוא

 טנײשעגסױרַא טָאה לקיטרַא-רעטַאעט ַא סע'שטיװָאניבַאר ןופ הרוש רעדעי

 ןוא טסנוק רעשידיא וצ טפַאשביל ןייז ,טייקכעלרע ןוא טייקיטכירפיוא ןייז

 ,רעלטסניק עשידיא וצ

 ,עקידנעגניז יד ןליּפש ןעזעג ׂשטיװָאניבַאר ךימ טָאה ןָאזעס ביוהנָא =;

 םיא זיא רנַאשז םעד ןיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןלָאר עשימָאק-ףוב עקידנצנַאט

 ןוא ךיא יו ןרָאװעג ןלעפעג רעמ ךס ַא ןָאסבָאקיישזד גניווריוא רעדָא ימייה

 תוכלה ןיא ייז טימ ןכיילגרַאפ טנעקעג ךיז ךיא בָאה ױזַא יו .טכער טימ --

 | ?ַאולּפמַא םעד רַאפ טייקכעלצונ עקיטכיוו ַא זיא סָאװ ןצנַאט

 ןיימ ןגעוו גנוצַאשּפָא ןַא סע'שטיווָאניבַאר ןסעגרַאפ טשינ ךיז טזָאל'ס

 | : ריטיצ ךיא ,"םיבנג, סיָאקמיב ןיא ןליּפש

 רעד ןיא ווָאקָאלבַאי םייח רָאיטקַא ןגנוי םעד ןעזעג בָאה ךיא ןעוו;

 עסעיּפ סיָאקמיב לשיפ ןיא ,!רעײגטלַאט' רעד ,'קינטיווס לוולעוו' ןופ עלָאר

 ןעמעוו ,רעלטסניק ןגנוי םעד ןופ לרוג םעד טרעױדַאב ךיא בָאה ,'םיבנג'

 טײקשירַאנ סָאװ רַאפרעד רָאנ ,ןכַאמ וצ שירַאנ ךיז סיוא טפָא טמוק סע

 "עניב רעשידיא רעד ףיוא 'המכח' יו רעסעב טליג

 יב

 ַא -- גנולעטשרָאפ-טיפענעב ַא טפיוקעג טָאה "הסדה; ןופ גייווצ ַא |
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 בָאה ךיא יצ ,טגערפעג ךימ טָאה רעדנעלָאה ,?קיטשרענָאד ןשירַארעטילע

 רָאטקָאד,; ןריפפיוא ןלָאז רימ טרידנעמָאקער ךיא בָאה ,עסעיּפ עקיסַאּפ ַא

 / לַאװסױא םעד טימ ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .יודרָאנ סקַאמ ןופ *ןהָאק

 ןופ עלָאר יד ;טַאהעג ךיא בָאה עסעיּפ רעד ןופ טסקעט םעד .ןעוועג-היחמ

 ןיא ךָאנ ן'װָאלָאקָאס דינָאעל טימ טליּפשעג ךיא בָאה ?ןהָאק רָאטקָאדק

 .רעכיז ןעוועג ךיא ןיב -- עלָאר עקיבלעז יד ןליּפש לעװ ךיא זַא .ענווָאק

 ייב זיא'ס .(רעטַאעט ַא ןיא סולּפ רעקיטכיוו ַא) *רעטליּפשעג, ַא ךָאד ןיב'כ

 ליפוצ .ןריסישזער עסעיּפ יד לעװ ךיא זַא ןעוועג טשינ קפס ןייק ךיוא רימ

 -נַאזימ יד ,גנולעטש עדעי סייוו ךיא ,ָאטשינ זיא ןעלבירג וצ ךיז ףיוא טייצ

 / +ןריסישזער עסעיּפ יד טעװ ןעד עשז"רעוו --- ענעצס

 ןיב'כ ןעוו .םיא רַאפ ןענעייל עסעיּפ יד לָאז ךיא זַא ךימ טעב רעדנעלָאה

 ןופ עלָאר-טּפיױה יד :"ןושלה הזב/ ןרעהוצנָא רימ רע טיג ןרָאװעג קיִטרַאפ

 עסעיּפ יד ,*רַאטס; רעד ךָאד זיא רע ; רע -- ןליּפש טעװ ?ןהָאק רָאטקָאד;
 ןשטייד ןופ עלָאר יד .רָאסישזער רעד ךָאד זיא רע : רע טעװ -- ןריסישזער

 ןליּפש וצ ןייז דבכמ ךימ רע טעװ םעד טימ -- לטימעסיטנַא ןַא ,רעקנוי

 ןעגנערב םיא לָאז ךיא :על'הבוט עניילק ַא רימ ןופ רע טגנַאלרַאפ םלוכ לעו

 ןיא ןענעכייצנָא לָאז ךיא .גנוריפפיוא רעד ןופ עיפַארגָאנעצס עקיטרַאפ יד

 ןַאלּפ ַא טימ ןפלעהסורַא םיא לָאז'כ ,ענעצסנַאזימ יד ,ןעגנולעטש יד טסקעט

 -בײלַאב יד ;עיצקורטסנָאק יד ןעיובוצפיוא ױזַא יו רעטעברַא-עניב יד רַאֿפ

 ,סױרַא םיא ףלעה ךיא זַא ןסיוו טשינ ףרַאד רענייק : רקיע רעד ןוא .גנוט

 יד ןליּפש ףרַאד רע רָאנ זַא טקַארטנָאק ןיא טקנוּפ ַא טָאה "הסדה; יד לייוו

 סלַא ןרעוו טריסנָאנַא ףרַאד רע רָאנ ןוא "טיפענעב; רעייז וצ עלָאר-טּפױה

 - ,רָאסישזער

 ךָאד טָאה ,ןסָארדרַאפ קרַאטש רעייז ךימ סע טָאה ,טגָאזעג תמא םעד = |

 טשינ ,םולשו-סח ,םיא טָאה'ס ןוא ָאטנָארָאט ןיא טלדנַאהעג שרעדנַא ימעדזב

 | : ,דובכ ןייז טרענימעג

 ףייא ךיא לעװ טסקעט םעד -- ךיא גָאז --- רעדנעלָאה .רעטסימ י-- = |

 ךיא זַא טקנעד ריא סָאװ עלָאר יד ,טליוו ריא סָאװ םעד טימ טוט ןוא ןבעג

 יד ךייש סָאװ רעבָא 1 ךיא בָאה הרירב ַא --- ןליּפש ךיא לעװ ,ןליּפש ףרַאד

 שימ ךיא ,עיצּפעצנָאק ענעגייא רעייא ךיז טכַאמ ןוא טוג ױזַא טייז ,ישזער

 יב | ,טשינ ךיז

 טעשטומעג געט עכעלטע ךיז טָאה'מ ? ףוס רעד ןעוועג זיא עשזיסָאװ
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 ףיוא ןוא שיט ףיוא ןָאטעג ךיז טָאה'ס .טרעּפמַאעג ךיז טָאה'מ ,עבָארּפ ייב

 טקורעג ךיז טָאה *קיטשרענָאד רעשירַארעטילק רעטפיוקרַאפ רעד .קנעב

 טָאה'מ .ןעמוקעגסױרַא טשינרָאג ןיטולחל זיא'ס ןוא רעטנענ ןוא רעטנענ

 ריא ןוא "הסדה; רעד ןופ ןיטנעדיזערּפ רעד וצ ןרינָאפעלעט טזומעג הליחמב

 ןליּפש טשינ רימ ןענעק "תוביס עשינכעט/ בילוצ זַא סעיינ עטוג יד ןגָאזנָא

 ?שטייטס -- עכָאטַאמוס ַא ןרָאװעג ךָאד זיא ,"ןהָאק רָאטקָאד; עסעיּפ יד

 טיירג ,טמיטשעג-שיטסינויצ ,םלוע רעד :ןטעליב עלַא טפיוקרַאפסױא טָאה'מ

 ,ןגרָאמ הנעט ,טנייה הנעט ! ױדרָאנ סקַאמ ןופ *ןהָאק רָאטקָאד; ןעז וצ ךיז

 ...ןיילַא ךיז ןופ טשינ ךיז טליּפש סע זַא ליּפש ייג

 ,המכח ַאזַא טשינ זיא ןטעליב יד רַאפ טלעג סָאד ןבעגקירוצ יוװ ױזַא ,ונ

 -רעטנורַא טָאה רעטַאעט ןופ עסערּפמיא יד : הרשּפ ַא ןכַאמ טזומעג ןעמ טָאה

 ןבָאה רימ ןוא ,רעטרעדנוה רָאּפ עשּפיה ַא זײרּפ-טיפענעב םעד ןופ טזָאלעג

 ."עביל רעניטסעלַאּפ, ס'נעיליל *קיטשרענָאד ןשירַארעטילא םענעי טליּפשעג

 ןַאמסדנַאל רענדָארג ַא

 רעייז ,החּפשמ-םױבסַאב רעד ייב רעמיצ םענעגנודעג ַא ןיא ןיואוו ךיא

 גָאטימ .םעװקַאב רימ ןכַאמ וצ ךיז ןעימַאב זיוה ןיא עלַא .ןשטנעמ עביל

 טליּפש ,עלעדניירב ,עלעדיימ ַא סנייז .ןַארָאטסער ןיא ן'קישטּפוק ייב ךיא סע

 סע ערעשטעוו .וצ ןטרָאד ךימ ןעמ טעז ,ןלָאר-רעדניק עּפורט רעזנוא טימ

 ,טעּפש עקַאט זיא'ס .ךיז טכַאמ סע ואוו ןוא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ טשרע ךיא

 .ּפָא ךימ טליג ןעמ ןעוו ןסע טשינ ךיא לעװ גנולעטשרָאפ ַא רַאפ רעבָא

 טפָא רעייז ךיוא ןדער רימ ,ךרוד ךיז ךיא ביירש ינעשזד הלכ ןיימ טימ

 "עק רעד ףיא רעווש רימ טלַאפ ןגינעגרַאפ עקיזָאד סָאד ,ןָאפעלעט ןפיוא

 טעװ ינעשזד זַא גנונעפָאה יד .שרעדנַא סעּפע ןופ ּפָא ךיא רָאּפש ,ענעש

 יז זיא ,ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טשינ זיא רעטסעקרָא רעזנוא ןיא ןליּפש

 ןליּפש ,ינעמ ןוא סקעמ ,רעדירב עריא .ָאטנָארָאט ןיא ןבילברַאפ לייוורעד

 ןיא ינעמ ןוא ,ייוודָארב ףיוא רעטסעקרָא ןַא ןיא סקעמ .קרָאי-וינ ןיא ןיוש

 .סַאג רעטנצרעפ ףיוא *זיוה-ליװעדָאװ ימעדַאקַא;

 ,עבָארּפ וצ רעטַאעט ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו ןגרָאמירפ ַא ןיא לָאמנייא

 רעטריזַאר-טשינ ,רעגנוי ַא רימ ףיוא טרַאװעג גנַאגנײרַא םייב ןיוש טָאה

 .שזיטסערּפ ןייק ןבעגעגוצ טשינ ךיוא םיא טָאה *ךוליה; ןייז ,ל'רוחב
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 טנייה ןיב'כ -- .רעכיז טשינ רע טגערפ -- ?וָאקָאלבַאי טייז ריא --
 -רעטַאעט עטּפעלקעגפיוא יד ףיוא .לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעגנָא ירפרעדניא
 ךיז ךיא בָאה ,ווָאקָאלבַאי ןעמָאנ םעד ןעזעג ךיא בָאה טנעוו יד ףיוא ןשיפַא
 ןעזעג ךייא בָאה'כ !ריא טייז סָאד ,קינָאלבַאי ןייז ףרַאד סָאד זַא טּפַאכעג
 ,רענדָארג ַא ןיב ךיא ."עּפורט-רעדניק, רעד טימ ענדָארג ןיא ךָאנ ןליּפש
 יקסנַאבילק םייח-לאומש ברה עטַאט ןיימ ; יקסנַאבילק סקַאמ זיא ןעמָאנ ןיימ
 ,סיאול .טס ןיא זיא

 ןיירַא םיא ךיא ריפ טשרעוצ .ןַאמסדנַאל ןיימ טימ םורַא ךיז ּפַאכ ךיא
 טימ עלעקנישַאמ-ריזַאר ןיימ םיא ביג ךיא ןוא עבָארעדרַאג ןיימ ןיא רימ וצ
 ,םורַא ךיז טשַאװ רע .ל'מינּפ ןסקַאװרַאפ ןייז ןלָאגוצּפָא ףיוא לרעסעמ ַא
 ןױש טָאה רע ןוא ,טַאװַארק ַא טימ דמעה-רעביוא ןַא סניימ רעביא טוט
 סױרַא ךיא קיש ,טשינ ךיא ןעק עבָארּפ ןופ ןײגקעװַא .ןעזסיוא רעדנַא ןַא רָאג
 רעד רעטניה "הדועס; ַא ןעװַארּפ רימ ןוא סעשטיוודנעס טימ עװַאק ךָאנ
 רענייא זיא רע זַא ןדנעטשמוא ענייז ןגעוו רימ טלייצרעד יקסנַאבילק .עניב
 טעװ עטסכיילג סָאד ,ןייז-ברקמ םיא לָאז'ס רע טשינ טָאה רע ןוא ןיילַא
 ףיוא רעמיצ ַא ."בַאשזד, ַא טימ ןגרָאזרַאפ וצ ןיוש םיא ,ךיא טכַארט ,ןייז
 עשעיכ עמַאמ ןייז זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ןגירק ןעמ טעװ ןפָאלשוצרעביא
 ,טפעשעג ַא ענדָארג ןיא ןטלַאהעג טָאה עקרעלשיט יד

 -רוטקַאפונַאמ ַא ןכוז סױרַא עדייב ךיז רימ ןזָאל עבָארּפ ךָאנ דלַאב
 סנערָאל .טס ףיוא ןטפעשעג יד ןופ םענייא ןופ תיבה-לעב רעד .טפעשעג
 ךוז ךיא זַא םיא ךיא לייצרעד .טָאירטַאּפ-רעטַאעט ַא ,לזמ רעזנוא ףיוא ,זיא
 ףרַאד ,סנטשרע .ךיז טלקנעווק *סָאב, רעד .ןַאמסדנַאל ןיימ רַאפ *בַאשזדא ַא
 ענייז טימ ןילַא רע סָאװ סענזיב ליפוזַא רָאנ רע טָאה יאוולה ; טשינ רע
 ,רענירג ַא ןַאמסדנַאל ןיימ ךָאד זיא ,סנטייווצ .ןלעטשוצ ןענעק עטלעטשעגנָא
 -ױזַא יו ,שיזיוצנַארפ ןייק טשינ ןוא שילגנע ןייק טשינ ךָאד טייטשרַאפ רע
 ,טכערעג ךיוא רע זיא ??רעמיטסָאק, יד טימ ןדערפיונוצ ךיז רע טעװ עשז
 ס'נַאמסדנַאל רענדָארג ןיימ טניירפ-רעטַאעט ןיימ טימ-טליפ ,ןגעווטסעדנופ
 -וָא זיא ןײלַא רע ןעוו טייצ יד טנָאמרעד םיא טָאה'ס זַא ןייז ןעק'ס ,עגַאל
 רע .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ןוא ךַארּפש ַא ןָא ,דנַאל דמערפ ַא ןיא ןעמוקעג
 ןעלקיוופיונוצ ןוא טעברַא רעד וצ ןלעטש ךיילג ךיז ןַאמסדנַאל ןיימ טסייה
 עגנַאל יד ףיוא טגיילעגסיוא ןגיל עכלעוו הרוחס רעקיטש עטיײרּפשעצ יד
 ,ךעלקילגרעביא ןיב ךיא .ןשיט
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 "דָארג ענעמוקעגרעבירַא עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא יקסנַאבילק סקַאמ

 ,דוד רעדורב ןייז ןעמוקעגנָא ךיוא זיא רעטעּפש לסיבַא ,לָאערטנָאמ ןיא רענ

 רעציזרָאפ רעקירָאיײגנַאל רעד זיא יקסנַא דוד) יקסנַא ןעמָאנ רעייז זיא טציא

 -עגסיוא ןבָאה טייצ רעד טימ ,(לָאערטנָאמ ןיא ןייארַאפ רענדָארג םעֶד ןופ

 טימ (ַאלװעצַאי) סָאי ידע ןוא הדוהי ,ףסוי :רעדירב יד ןיהַא טרעדנַאװ

 ,גנָאי סקַאמ ,ּפַאלרַאכ עיסעכ ןוא ַאשירג :רעדירב יד ;סעילימַאפ ערעייז

 וצ ךיז ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעמעוו טימ תוחּפשמ רענדָארג ערעדנַא ךיוא

 | ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא לָאערטנָאמ ןיא ןפערט

 יד טימ ןעמַאזוצ ךיז ךיא םוק לָאערטנָאמ ןיא ןלָארטסַאג עטפָא עניימ ייב

 ןיוש ןבָאה ייז .בושי ןופ םיתב-ילעב עקי'דובכב ןענייז ייז .תוחּפשמ-יקסנַא

 .ןטפעשעג-שיילפ עטעברַאעגפױרַא ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ענעבעגעגסיוא

 ןַאמסדנַאל ןיימ טגרָאזרַאפ בָאה ךיא ױזַא יו ןדיירפ ןיא ךיז ןענָאמרעד רימ

 -ַאמ-ריזַאר ַא טימ ,לָאערטנָאמ ןייק ןעמוק ןייז ןופ גָאט ןטשרע םעד ,סקַאמ

 ,"בַאשזדא ןטשרע ןייז טימ ןוא הנתמ ַא עלעקניש

 גרובנעדלַאג לעומעס

 ןעקנוזרַאפ טרעוו םורַא ץלַא ,רעטניוו רעדַאנַאק רעד ךיז טליּפשעצ סע

 ףיוא ןכירק ןעײװמַארט יד .ָאריז רעטנוא ןענייז טסערפ יד ,יינש ןפיט ןיא

 רעדער-ליבָאמָאטײױא יד ףיוא ןטייק יד .ןסַאג רעלָאערטנָאמ עקיגרַאב יד

 .ךיש-יינש ערעווש ערעייז ןיא ןעשזדָארב רעייג-סופ יד .רעטנוא ןעגזַארב

 ןשטילג ןופ ןטסירוט יד ןוא גרַאװגנוי סָאד ּפָא טשינ טלַאה רעטעוװ רעד

 -טנוַאמ; םעד ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ,ךעלעטילש עטנַאּפשעג-דרעפ יד ןיא ךיז

 | | ,גרַאב-*לַאיִאר
 סע .טָאטש ןופ גנַאג-סנבעל ןלַאמרָאנ םעד טשינ טרעטש רעטעוװ רעד

 -ַאעט ערעזנוא .רעטַאעט ןיא ןעמוק ןופ םלוע םעד ּפָא טשינ ךיוא טקערש

 ןַאמרעזייק ,ןַאמשרעה ,שרדמ .י ,גרובזניג .מ ,יקסּפָאלָאװ : ןטָאירטַאּפ-רעט

 -נוא גנולעטשרָאפ ןייא ןייק ךרוד טשינ ןזָאל ,ןיװריױּפ קעשזד ,יקסניוואור

 ףיוא ןטעליב עטריוורעזער ןבָאה ןַאמפנָארב החּפשמ עטסואווַאב יד .ערעז

 ןעמוק רימ ןעוו ,ןליּפש רימ סָאװ עסעיּפ רעדעי וצ רעצעלּפ-ץיז עקיבלעז יד

 רע זיא ,סיפָא ןיא ןַאמפנָארב לעומעס ןוא ידייס טניירפ ערעזנוא וצ ףױרַא

 ,עלעברָאט רעיולב ַא ןיא ,"לַאיָאר-םערגיס, שַאלפ ַא טימ דבכמ דימת זנוא
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 -ןיליפת; :ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךעלעברָאט יד ןבָאה רימ .ןעמענוצמייהַא ףיוא

 | | | ."ףעלעקעז

 זנוא טימ ןליּפש ןעמוקעג זיא סָאװ טסיטרַא-טסַאג רעטשרע רעד

 יד טקוקעגסיוא בָאה ךיא .גרובנעדלָאג לעומעס ןעוועג זיא ןָאזעס םענעי

 .ןלָארטסַאג ענייז ףיוא ןגיוא

 ןרָאיטקַא עטסשיטַארקָאטסירַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא גרובנעדלָאג

 טימ ּפָאק ַא זעיצַארג ןוא שיטסַאלע ,רוגיפ ַא .עניב רעשידיא רעד ףיוא

 -נבעווש ַא טימ ,לופסקורדסיוא םינּפ ןייז ,רָאה עװַארעשטוק ,עניורב-לקנוט

 עניב רעד ףיוא ךיז טָאה רע ,ןּפיל יד ףיוא עלעכיימש ןשיטסַאקרַאס ןקיד

 ךָאנ רע טָאה תולעמ יד וצ .ץנַאגעלע ןוא עיצַארג ,טייקטכייל טימ טגעװַאב

 םוצ ןוא ןדער םוצ -- עיצקיד ערָאלק ןוא םיטש עשילַאקיזומ ַא טגָאמרַאפ

 ףיוא ןײלַא ךיז ןרינַאּפמָאקַא ןייז ןעועג זיא עיצקַארטַא עסיורג ַא ,ןעגניז

 ףרַאד'מ .טלציוועג ךיז ןעמ טָאה -- ? טמוק גרובנעדלָאג !ַאהַא .ָאנַאיּפ רעד

 .עניב רעד ףיוא ָאנַאיּפ ַא טימ ןגרָאזרַאפ ןיוש ךיז

 סָאװ :ןרָאיטקַא עסיוועג ףיוא ןעמ טגָאז לטלעוװ:רעטָאעט רעזנוא ןיא

 רעד ןופ עּפמַאר יד רעבירַא טשינ ןעייג ייז זַא טנַאלַאט רעסיורג רעייז גוט

 גרובנעדלָאג ,םלוע םוצ טשינ ןכיירגרעד ןרָאיטקַא יד זַא :טניימ סע ?עניב

 ,רעבירַא רָאנ טשינ זיא סָאװ רעלטסניק עטשטנעבעג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 -ענגַאמ ןייז .ןירַא ץרַאה ןיא םלוע םוצ עּפמַאר יד ןעגנורּפשעגרעבירַא רָאנ

 ,טייקנטלעז ַא ןעוועג זיא חוכ-עניב רעשיט

 "שמשטערק עשינעמורק יד ןעװעג זיא עסעיּפ עטשרע ס'גרובנעדלָאג -

 "ונ עשילַאקיזמ עטסַאּפעגוצ טימ עמַארדָאלעמ ַא .שטיוָאנַאמלַאק ירעה ןופ

 ,ןרעמ

 םענייק טימ טכַאמעג טשינ גרובנעדלָאג טָאה עבָארּפ ייב רָאסישזער סלַא

 וצ לַאטורב רעייז לָאמטּפָא ןוא גנערטש רעייז ןעוועג זיא רע .תורשּפ ןייק

 ןטוג טימ .ןעמוקוצסיוא םיא טימ ןעוועג גנירג טשינ זיא'ס .רעליּפשיוש יד

 -קַאמ םעד רעליּפשיוש יד ןופ ןגירקוצסױרַא טכוזעג רע טָאה ןזייב טימ ןוא

 ןעוועג טשינרָאג זיא'ס .טליטעגוצ ייז טָאה רע סָאװ ןלָאר יד ןופ םומיס

 רעד טימ ןעקנוחעגרעטנוא טָאה סָאװ רעליּפשיוש םעד ןייז וצ אנקמ סָאװ

 טָאה גרובנעדלָאג .רָאילפוס םעד ןופ *ענרעז, ַא ףיוא טרַאװעג ןוא עזָארּפ

 קינייװסיוא ןופ ןליּפש ןוא טקעפרעּפ ןלָאר יד ןענעק לָאז'מ זַא טרעדָאפעג

 ייווצ ןענרעלוצסיוא רעליּפשיוש ןגנוי ַא רַאפ וליפַא הכלה ערעווש ַא זיא'ס)
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 רעד ןעוו רעבָא רַאפרעד .(רָאיטקַא ןרעטלע ןַא רַאפ טרפב ,ךָאװ ַא ןלָאר עיינ

 טָאה'מ .ן'גרובנעדלָאג טימ ןליּפש וצ תחנ ַא ןעוועג זיא ףױרַא זיא גנַאהרָאפ

 טָאה'מ .תולווע עקסרָאיטקַא עקיטשינ יד ןוא ןזירּפַאק ענייז ןייז לחומ טזומעג

 רע סָאװ טסייו רע רעבָא ,עבָארּפ ייב עקַאט טעשטומ רע; :ןבעגוצ טזומעג

 ,"ליוו

 "מור ףסוי ןופ "םירישהיריש? ן'גרובנעדלָאג טימ טליּפשעג ןבָאה רימ

 ;שטיוָאנַאמלַאק ירעה ןופ "עביל ןופ םיוב רעד; ;רָאש לשנַא ןוא יקסניש

 ."רעטָאפ רעד, ס'גרעבדנירטס טסוגױא ןוא װעשַאביצרַא ןופ *ןינַאס;

 -געדלָאג ןופ ןגיוא עניימ ןעמונעגרעטנורַא טשינ ךיא בָאה עבָארּפ ייב

 יד יִצ ,רָאיטקַא ןדעי טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע .רָאסישזער םעד ן'גרוב

 ןרָאסישזער יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע .ןיילק רעדָא סיורג ןעוועג זיא עלָאר

 ,גנוריפפיוא ןַא ןופ טייז רעויטַארָאקעד רעד טימ רָאנ ּפָא ךיז ןביג סָאװ

 םענײמעגלַא םעד טימ ,סענעצס-ןסַאמ יד טימ ,גנוטכײלַאב רעשירטקעלע רעד

 "ניא ייז ןקיסעלכַאנרַאפ ,רָאיטקַא םעד ,דיחי םעד רעבָא ,ליּפש-לבמַאסנַא

 לייו ,ןבעל ןָא רָאנ ,לקַאטקעּפס רענייש ַא סױרַא עקַאט טמוק'ס .,ןצנַאג

 רָאיטקַא רעד רָאנ ןזָאלבנײרַא ןעק גנולעטשרָאפ רעד ןיא םייחה-חור םעד

 ףליה יד ןבָאה רע זומ םעד וצ ןוא ,טלַאטשעג עקידעבעל ַא ןפַאש ןייז טימ

 -עגסױרַא ןסעיּפ ס'גרובנעדלָאג ןענייז רַאפרעד .רָאסישזער ןטינעג ַא ןופ

 עכעלטנייועג יד ןופ רעטנַאסערעטניא ןוא רעקיביױלג ,רעכעלשטנעמ ןעמוק

 ץגרובנעדלָאג ןופ טנרעלעג ךס ַא בָאה ךיא .טינש םעד ןופ ןסעיּפ-סנבעל

 סָאװ ךעלקילג טליפעג ךיז בָאה ךיא .רָאסישזער סלַא ךיוא ןוא רָאיטקַא סלַא

 יו רעלטסניק ַאזַא ןופ ןענרעלּפָא ךיז ןוא ןליּפש וצ דובכ םעד בָאה ךיא

 ,גרובנעדלָאג לעומעס

 הבוט-הצע ןַא

 :סיפָא ןיא ךימ טפור קינטימ קייא רעטַאעט ןופ רעטלַאוורַאפ רעד

 םעד ףיוא טיג זנוא טימ טליּפש סָאװ טסינַאיּפ רעד ,ווָאקָאלבַאי --

 ןבילבעג ךָאנ ןענייז ןָאזעס ןופ ףוס ןזיב --- .רימ רע טיורטרַאפ -- ןטסָאּפ

 ןליּפש רעהַא ןעמוקעג טלָאװ ינעשזד הלכ רעייא זַא ריא טקנעד .ןכָאװ גונעג

 ? רעטסעקרָא ןטימ

 :רעפטנע ןיימ זיא הרושב רעטוג רעד ןופ טיירפרעד



 45 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא / װָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 ,קרָאיײוינ ןייק ץ'ינעשזד וצ ןרינָאפעלעט טכַאנרַאפ טנייה ךָאנ לעוו'כ --

 ,הבושת ַא ןבָאה ריא טעװ גנולעטשרָאפ רעד וצ טנוװָא ןיא ןוא

 טימ ןעמַאזוצ ןייז וצ טייהנגעלעג רעד טימ החמש:-אלמ זיא ינעשזד

 ,"סיטָאנ; ךָאװ ַא ןבעג יז ףרַאד טליּפש יז ואוו רעטַאעט רעקרָאידוינ ןיא ,רימ

 "טנָאמ ןייק ןַאב ַא ןּפַאכ יז טעו םעד ךָאנ דלַאב .ץעזעג-ןָאינוי ַא זיא סָאד

 -רָאפ עקיטיונ יד ןכַאמ ןעמענ ךיז לָאז ךיא זַא םיכסמ ךיוא זיא יז .לָאער

 -- ןטרָאד יז ןוא ָאד ךיא -- ןיילַא ןייז וצ .הנותח רעזנוא וצ ןעגנוטיירַאב

 .יז טלַאה ,ןיז ןייק טשינ טָאה

 ;רימ וצ רע טגָאז ,הרושב יד ן'קינטימ ןבעגרעביא םייב

 עלַא טימ הנותח ַא .טשינ ריא טנייז ריבג ןייק ,ווָאקָאלבַאי ,טרעה --

 סָאװ ,ןַאלּפ ַא ךייא רַאפ בָאה ךיא .ןגעמרַאפ ַא ןטסָאק ףרַאד סעקוועשטיּפ

 טפרַאד ריא .טלעג ןכַאמ ריא טעװ ,טלעג ןטסָאק ןפרַאד ךייא לָאז סע טָאטשנָא

 ןרָאיטקַא .סעיינ ןייק טשינ זיא'ס .עניב רעד ףיוא רעטַאעט ןיא ןבָאה הנותח

 -עב; ַא ןפיוקרַאפ ךייא ןלעװ רימ .ךייא ןופ רעירפ ןָאטעג ןיוש סע ןבָאה
 -יטפיפ, ןלייטנייא ךיז רימ ןלעװ עמַאננייא רעד טימ ןוא ,טנוװָא-ןרע ןַא ,*טיפענ

 וצ יו עסעיּפ ַא סעּפע ןליּפש ריא טעװ רעירפ .בלַאה-ןוא-בלַאה ,"יטפיפ

 םינתוחמ יד ןייז םוקילבוּפ סָאד טעװ גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,טנוװָא-ןרע ןַא

 ,עניב רעד ףיוא הפוח רעד וצ ןריפ הלכ רעייא טימ ךייא טעװ עּפורט יד ןוא
 טָאה םלוע רעד ,טָאטש ןיא ןעמָאנ ןטוג ַא ןפַאשעג ךיז טָאה ,ווָאקָאלבַאי ,ריא
 ןַא יו ,עיצקַארטַא ַאזַא טימ -- .ךימ רע טריטנעמילּפמָאק --- ןרעג ךייא

 "יב עלַא ןפיוקרַאפ גָאט ןייא ןיא רימ ןלעװ ,עניב רעד ףיוא הנותח ע'תמא
 -נוה טכַא רעדָא ןביז ַא קלח רעייא ףיוא ןעגנערבניירַא ךייא ןעק'ס .ןטעל
 טמוק'ס .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ריא טרָאט עמוס ַאזַא .רַאלָאד טרעד
 ןעמוקצינוצ טוג ךייא טעװ ןרָאּפשּפָא טעװ ריא סָאװ ינעּפ עדעי ,רעמוז ַא
 ?ריא טגָאז עשז-סָאװ ,ךיז רַאפ ןוא יורפ רעקיטפנוקוצ רעייא רַאפ

 ? רָאג עניב רעד ףיוא ןבָאה הנותח .רעטפעלּפעג ַא ןציז ןבילבעג ןיב ךיא
 -עד ךָאנ לָאשכ !עקיײרעכַאמ רעלַארטַאעט ַא ןופ םינּפ ַא ןבָאה ךָאד טעוו'ס
 ,ןטכַארטַאב טוג רעירפ ךיז לעוו'כ ? רע ליוװ טרָא ןפיוא דלַאב ןרידיצ

 -ַאב םוצ ןעמוקעג ךיא ןיב רעמ ץלַא ,טכַארטעג בָאה ךיא רעמ סָאװ
 טריפיס ,ןדנעטשמוא עניימ רַאפ ןשטנואוועג יװ זיא ןַאלּפ ס'קינטימ זַא סולש
 רעבָא ,ןרעטלע ס'חלכ רעד ןייטשסיוא ןפרַאד תואצוה-הנותח יד זַא עקַאט ךיז
 יז ,ןָאט וצ סָאד תלוכיב טשינ זיא -- ךיא סייוו --- החּפשמ-ןַאמשיילפ יד
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 ןענייז ינעשזד ןוא ינעמ ,סקעמ .ןיהַא טשינ ןוא רעהַא טשינ טציא ןענייז

 ןטסָאּפ םעד .ָאטנָארָאט ןיא ךָאנ ןענייז רעדניק יירד טימ ייז .קרָאי-וינ ןיא

 ,ץינעשזד ןָא ןגָארקעג טשינ עטַאט רעד עקַאט טָאה רעטַאעט רעטנָארָאט ןיא

 טלעג ןעמענ ייז ןלָאז ואוו .ָאטשינ הנוק ןייק לייוורעד ךָאנ זיא זיוה ןפיוא

 ןיימ וליפַא .רעטנלע ןַא ןיב ךיא ?רעטכָאט רעייז ןכַאמ וצ הנותח ףיוא

 ןעמוק וצ ןעניגרַאפ ןענעק טשינ ךיז ןלעװ רעגָאװש ןיימ ןוא רעטסעווש

 ךָאנ ןקיש ןזומ לעװ ךיא .לָאערטנָאמ ןייק שזַא תואצוה ענעגייא ערעייז ףיוא

 יד ןלעטש ןלָאז רימ ןעוו .ןסע טימ ןוא לעטָאה טימ ןגרָאזרַאפ ייז ןוא יז

 ךיא טלָאװ ,ןפוא ןקיידובכב ַא ףיוא ,עניב רעד ףיוא טנוװָא-ןרע ןיימ וצ הּפוח

 רעצנַאג רעד ךָאנ ,רעגָאװש ןיימ טימ רעטסעווש ןיימ ךָאנ ןקיש טנעקעג

 ינעשזד ןוא ינעּפ ַא טסָאקעג טשינ םענייק ייז טלָאוװ'ס ,עילימַאפ-ןַאמשיילפ

 -סיוא רעדנַא ןייק .רַאלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא טרָאּפשעגּפָא ךָאנ ןטלָאװ ךיא ןוא

 טוג ףרַאד ןעמ סָאװ ףיוא עקיצנייא סָאד .ןעזעגסיוארָאפ טשינ ךיא בָאה געוו

 לָאז עינָאמערעצ-הּפוח יד זַא זיא -- ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה -- ןבעג גנוטכַא

 ןבָאה טשינ לָאז סע ,דובכה:תארי טימ ןוא תובישח טימ ןרעוו טריפעגכרוד

 טקידנע עכלעוו ,רעטַאעט ןשידיא ןופ עטערעּפָא ןַא ןיא ףוס ַא ןופ םינּפ ןייק

 | .עניב רעד ףיוא הּפוח ַא טימ .בור'ס ךיז

 ס'נַאמשיילפ יד וצ טרינָאפעלעט ךיא בָאה ,המכסה ס'ינעשזד קידנגירק

 םעד ןופ טרעטסיײגַאב קרַאטש-וצ ןעוועג טשינ ןענייז ייז .ָאטנָארָאט ןייק

 -ףוס רעבָא ? עניב רעד ףיוא הּפוח ַא ? רָאג לָאערטנָאמ ןיא הנותח יד .ןַאלּפ

 רעד סָאד זיא ןדנעטשמוא ערעזנוא קילדעװ זַא ןעזעגנייא ייז ןבָאה ףוס-לכ

 ןבָאה רימ .ןעמעלבָארּפ סנעמעלַא ערעזנוא ןזייל ןעק סָאװ געוו רעטסכיילג

 םעד ,קיטשרענָאד ףיוא ,הנותח ןוא טנוװָא-ןרע ןיימ רַאפ עטַאד יד טמיטשַאב

 | : | - ,1925 ,ץרעמ ןט8

 יי

 ףױא עיצַאריּפסניא ןיימ טיינַאב טָאה לָאערטנָאמ ןייק ןעמוק ס'ינעשזד

 גנוניימ סנדעי ןעוועג ךיוא זיא'ס .עניב רעד ףיוא ערעירַאק רעשירעפעש ַא

 "רָא ןצנַאג םעד טבעלעגפיוא יז טָאה ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןליּפש ריא טימ זַא

 הלכ ןיימ רַאפ ןבעגעגּפָא טָאה ,םױבסַאב יורפ ,עט'תיבה-לעב ןיימ .רעטסעק

 ןשיווצ יו טליפעג ךיז ןבָאה רימ .הנותח רעד ךָאנ זיב לרעמיצ ןרעדנוזַאב ַא

 ,רעדניק ענעגייא ערעייז יו טיהענּפָא זנוא ןבָאה ייז .ענעגייא
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 טרעבליז אזיל ןוא בקעי

 ַאזיל ןוא בקעי ,רָאּפ-רעטַאעט סָאד ןלָארטסַאג ףיוא זנוא וצ ןעמוק'ס

 ,עכיױה ַא ,יז ;ןױשרַאּפסנַאמ רעקיציײלּפ-טיירב ,רעכיוה ַא ,רע .טרעבליז

 -תפי ַא ןופ םינּפ ַא טימ ,עמַאד עקידנעעזסױא-שיטַארקָאטסירַא ,עקנַאלש

 ,טלעוו ַא טרעדנַאװעגכרוד טלָאמעד זיב ןיוש ןבָאה ס'טרעבליז יד .רַאות

 -מוא סָאד .ןטייצ עטצעל יד ןעוועג-חילצמ טשינ ייז ןבָאה עקירעמַא ןיא

 קרַאטש ןדייב ייז טָאה ַאזָאר רעטכָאט רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעייז טימ קילג

 - ,ןפָארטעג

 סָאװ דָאזיּפע ןַא טבעלעגכרוד ךיא בָאה ,ס'טרעבליז יד טימ קידנליּפש

 ,גנורַאפרעד-עניב ןיימ וצ ןגָארטעגיײב טָאה

 ,לגניא א ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןסעיּפ יד ןופ רענייא ןיא

 ,לרעטסעווש ןיימ טליּפשעג טָאה גרעבדלָאג ַאנייד ,ןצרעפ רָאי ַא ןופ ל'מותי ַא

 ,ןלָאר יד וצ טסַאּפעגוצ עדייב ךיז ןבָאה רימ .ףלעווצ רָאי ַא ןופ עלעדיימ ַא

 עכלעוו רַאפ ,ןריטסערַא וצ ךימ יײצילָאּפ טמוק טקַא ןטייווצ ןופ ףוס םוצ

 "טעוװעטַאמַארד; בָאה ךיא זַא רָאנ סייווכ .טשינ ךיא קנעדעג "םיבוט-םישעמ,

 ,ןלַאפעג זיא גנַאהרָאפ רעד ןעוו .ןרערט ע'תמא טימ ןסָאגעג ןוא שירעטסיה

 ןליּפש ןשיטסילַאער ןיימ רַאפ טרידָאלּפַא קרַאטש םוקילבוּפ סָאד רימ טָאה

 .ענעצס עשיטַאמַארדָאלעמ עקרַאטש יד

 -יא רעניילק ַא ןעוועג זיא ,עדַאנַאק ןופ טָאטש-טּפיױוה יד ,ַאװַאטָא ןיא

 זנוא טָאה עיצַאזינַאגרָא ןַא ןעוו טליּפשעג רימ ןבָאה ןטרָאד .בושי רעשיד

 עקיבלעז יד ס'טרעבליז יד טימ ןליּפש רימ ןרָאפ .תואצוה יד טריטנַארַאג

 עכעלטע טעשטומעג ךיז ךיא בָאה ןרָאפסױרַא ןרַאפ .ַאװַאטָא ןיא עסעיּפ

 רימ לָאז רע זַא טסיטנעד ַא וצ ןייג .קיטייו-ןָאצ ןכעלקערש ַא טימ געט

 ןדער םוצ ןרעטש רימ טעוװ סָאד זַא ארומ ךיא בָאה ,ןָאצ םעד ןסײרסױרַא

 ןרעוו וצ רוטּפ ידכ ,טנװָא ןייא ףיוא שטָאכ ןעײרפַאב ךימ .עניב רעד ףיוא

 ,לגניא ןקירָאי-ןצרעפ ַא עקַאט ליּפש ךיא ,טשינ ןעמ ןעק ,ןָאצ םעד ןופ

 ןליּפש ןרָאפ וצ טשינ .רעליּפשיוש ןטריניטור ַא טרעדָאפ רעבָא עלָאר יד

 ךיא ןוא רימ ןרָאפ .ךעלרעכעל ךָאד זיא ןָאצ ַא םעניימ בילוצ ַאװַאטָא ןיא

 ,םירוסי ןופ טנעוו עכיילג יד ףיוא ךירק

 "עב רימ זיא ףױרַא זיא גנַאהרָאפ רעד יוװ ױזַא :קידריווקרעמ רעבָא

 קיטיײוװןָאצ רעד זיא עניב רעד ףיוא ףיױרַא ןיב ךיא ןעוו .ןרָאװעג רעס
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 -- ענעצס רעשיטַאמַארד ןיימ רַאפ ,טקַא ןטייווצ םוצ .ןדנואוושרַאפ ןצנַאגניא

 -עגּפָא טשינ לָאמנייק בָאה'כ .םילכ עלַא ףיוא ךיז טליּפשעצ ןָאצ ןיימ ! ץוּפ

 -ןָאצ ןיימ .ַאװַאטָא ןיא יו ענעצס עשירעטסיה ַא שיטסילַאער ױזַא טליּפש

 ,ןעוועג ךיא ןיב טכַאװשעגּפָא ,ןוורענ יד טפיורשעצ ױזַא רימ טָאה "רעקינייּפ,

 טָאה גנַאהרָאפ רעד ןעוו ןוא ,לָארטנָאק םעד ךיז רעביא ןריולרַאפ ךיא ןבָאה

 רעד ףיוא ןגיצעגסיוא ןגעלעג ץלַא ךָאנ ךיא ןיב טזָאלעגרעטנורַא ךיז

 רעד ןופ ןרעיוא יד טרעכעלעג ןבָאה תולוק עשירעטסיה עניימ ןוא דרע

 א ייב ןטעבעגנייא םיוק ךיז טָאה'מ ,ןגָארטעגרעטנורַא ךימ ןעמ טָאה עניב

 ןעמוקעג .טכַאנ רעד ןיא טעּפש ױזַא ןעמענפיוא ךימ לָאז רע זַא טסיטנעד

 ןופ טײרפַאב ךימ טָאה טסיטנעד רעד יו םעדכָאנ טשרע ךיא ןיב ךיז וצ

 ,ןָאצ-קַאב ַא םעניימ

 רעליּפשיוש ַא רַאפ זיא סע קיטכיוװ יו טנרעלעג ךימ טָאה גנורַאפרעד יד

 עקַאט זומ ךרוד טבעל רע סָאװ ץלַא .עניב רעד ףיוא עיצָאמע ןייז ןעמיוצ וצ

 ןייז דימת רֶע ףרַאד ךעלרעניא .ךעלרעסיוא רָאנ רעבָא ,שיטנעטיוא ןייז

 דוס רעד ,רעלטסניק ַא ןופ חוכ רעד טגיל םעד ןיא ,טשרעהַאב קידנעטשלופ

 ,קיטקַארּפ-עניב ןרָאי ןופ ןוא טנַאלַאט ןופ
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 ךיא בָאה ,רעלדַא .ּפ בקעי ןופ יורפ יד ,רעלדַא ַארעס ןירעליּפשיוש יד

 | ,לקניוו ַא ןיא ץַאלּפ ןקיבלעז ןפיוא ןסעזעג זיא יז ,*לַאיָאר, ןיא רעמוז ןעזעג

 טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ריא םורַא .רעטסנעפ םייב טייז רעקניל רעד ףיוא

 וצ ,ריא טימ ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג ביל ןבָאה עכלעוו רעליּפשיוש עגנוי

 ,ןטָאדקענַא עריא ןופ ןכַאל ןוא ןסנַאמָאר עשיסור ןעגניז ריא ןרעה

 ךיא בָאה עניב רעשידיא רעד ףיוא ערעירַאק ס'רעלדַא ַארעס ןגעוו

 "יױש םעד ןופ טייקיטעט-עניב ריא ןופ טרעהעג ךיוא בָאה ךיא .טנעיילעג

 ןעמַאזוצ טלָאמעד טָאה עש'רעלדַא יד ןעמעוו טימ ,טעזוב רָאדיזיא רעליּפש

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא טרילָארטסַאג

 .ןעמַאמ ןייז וצ טסַאג-וצ ענוװָאק ןייק ןעמוקעג ןענייז יורפ ןייז טימ טעזוב

 רעטסעקרָא ןיא זנוא ייב טליּפשעג טָאה רע ; רג ַא ןעוועג זיא עטַאט-ףיטש ןייז

 -רַאפע רענװָאק רעזנוא טימ טריפעגפיוא טָאה טעזוב .סַאבָארטנָאק ןפיוא

 זיא עסעיּפ יד ."ףָארטש-טױט, עמַארדָאלעמ ס'רָאש השמ "*עּפורט עטקינייא

 ןדיא טלָאמעד ןבָאה ענווָאק ןיא רעבָא ,עקירעמַא ןיא לעוטקַא ןעוועג רשפא
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 ןעוועג ןטפעשעג יד עקַאט ןענייז .ןבעל ןטימ סיוא טמוק'מ ױזַא יו טכַארטעג

 -ץּפָאָאק םעד ןלָאצוצ ךָאנ טפרַאדַאב רימ ןבָאה *עקרַאמ;, רעד וצ ,עקידעכָארב

 עניב רעד ןופ *טשטיּפסעג; טעזוב טָאה גנולעטשרָאפ רעדעי ךָאנ .וויטַאר

 ,,,טשינ טמוק'מ סָאװרַאפ תונעט טַאהעג ןוא רעגייטש רענַאקירעמַא ןפיוא

 וצ הבושת עקידנגלָאפ טנעיילעג רימ ןבָאה *עמיטש רענווָאק, רעד ןיא

 סָאװרַאפ ,עניב רעד ןופ ץרסומ אקווד ליוו טעזוב רעטסימ ביוא; :ן'טעזוב

 רָאנ רעטַאעט ןשידיא ןיא ןעמוק ןדיא יד .ךיז ן'רסומ רע לָאז ? םלוע םעד

 ,טעזוב רעטסימ ; טציא זיב יו ןסעיּפ עכעלשטנעמ טליּפש ןעמ ןעוו טלָאמעד

 *? 'ףָארטש-טיוט' ענווָאק ןופ ןדיא יד טמוק סָאװרַאפ

 רימ .רָאיטקַא רעקיאעפ ַא ןוא שטנעמ רעקיצרַאה ַא ןעוועג זיא טעזוב

 עיגלַאטסָאנ טימ ענוװָאק ןיא ןליּפשנעמַאזוצ רעזנוא ןגעוו טנָאמרעד ךיז ןבָאה

 ןרָאי עטצעל יד ;רעטַאעט עשידיא סָאד ןבעגעגפיוא וצ-רעטעּפש טָאה טעזוב)

 ,(עיפַארגָאטַאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה ןבעל ןייז ןופ

 א ןָא; טריפעגפיוא זנוא טימ ןבָאה טעזוב רָאדיזיא ןוא רעלדַא ַארעס

 ייב זיא'ס .יַאטסלָאט וועל ןופ "םיתמה תיחת; :ןידרָאג בקעי ןופ ?םייה

 עטריטנַאלַאט ַא ןעוועג זיא רעלדַא ַארעס זַא ןעוועג טשינ קפס ןייק םענייק

 -מעט ריא ןופ רוּפש ַא זיולב ןעזעגסױרַא ןעמ טָאה רעדייל .ןירעליּפשיוש

 טשינ ןיוש טָאה יז .ץרַאה סָאד ןסירעג טָאה'ס .עניב רעד ףיוא טנעמַארעּפ

 עכלעזַא סעציילּפ ענעגיױבעג-בלַאה עריא ףיוא ןגָארט וצ חוכ ןייק טַאהעג

 ,ט'מש'עג לָאמַא טָאה יז עכלעוו טימ ,*ַאװָאלסַאמ ַאשיטַאק; יװ ןלָאר

 גרעבדלַאג ןוא סבָאקיישזד

 ,יטעב יורפ ןייז ןוא סבָאקיישזד בָאקיישזד רעקימָאק רעטבילַאב רעד

 -מָאק ַא --- ַאזָאר יורפ ןייז ןוא גרעבדלָאג ןטיינ רָאיטקַא רעשיטַאמַארד רעד

 רעזנוא טימ ןליּפש ןעמוק -- רעליּפשױש עטנעטעּפמָאק ריפ ןופ עיצַאניב

 ךיז ןבָאה ייז ,רַאוטרעּפער םענעדיײשרַאפ רעייז ןופ ןסעיּפ עכעלטע עּפורט

 גרעבדלָאג ןוא סבָאקיישזד עמריפ יד שטָאכ ,!סרַאטס-השעמ , ןטלַאהעג טשינ

 -ַאב רעייז .רעליּפשיוש ןוא רעטלַאװרַאפ-רעטַאעט סלַא םש ַא טַאהעג ןכָאה

 ןעוו .עלַאיגעלָאק ַא ,עכעלטניירפ א ןעװעג זיא ןרָאיטקַא זנוא וצ גנואיצ

 -תילט ַא טגָארט סבָאקיישזד בָאקיישזד זַא טלייצרעד רימ טָאה רעדנעלָאה הנח

 לוש ַא ןיא ךעלגעמ ןעוו טנוװַאד ןוא גָאט ןדעי ןיליפת טגייל רע זַא ,ןטק
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 םעד רימ ףױא טכַאמעג טָאה רע לייו ,טביולגעג סע ךיא בָאה ,רוביצב

 ןיא טייל וצ סָאװ ןוא טָאג וצ זיא טָאג וצ סָאװ; :ןשטנעמ ַא ןופ קורדנייא

 "טייל וצ

 זנוא טימ טליּפשעג טָאה גרעבדלָאג ןוא סבָאקיישזד עיצַאניבמָאק יד

 טָאה םלוע רעד .ןסעיּפ ס'לעגיס םַאיליװ ,ןסעיּפ סע'שטיװוָאנַאמלַאק ירעה

 יורפ ןייז טימ סבָאקיישזד ןבָאה ןעמונעגסיוא קרַאטש .טליײװרַאפ קרַאטש ךיז

 ענייז טימ ןוא ןעגנוזעג ןעמַאזוצ ןבָאה ייז סָאװ ןטעוד ערעייז טימ יטעב

 ןײלַא סבָאקיישזד טָאה ןרעמונ עשילַאקיזמ יד וצ ןטסקעט יד ,ןטעלּפוק

 ןבָאה ייז ןוא רעטכעלעג רַאפ טעשטַאקעג ךיז טָאה םלוע רעד ,טסַאפרַאפ

 ,"סיב; ףיוא לָאמַאכָאנ ןוא לַאמַאכָאנ ןצנַאטרעביא ןוא ןעגניזרעביא טזומעג

 עטנעיג עיצַאסנעס רעקרָאי-וינ יד ןגיוצעג טָאה םלוע ןסיורג ַא רָאג

 "רָאפ; ןיא סעקסערָאמוה ענייז ףיוא טיובעג ,רענווָאק ,ב ןופ "עדנעבעלעט

 ,עידעמָאק עשירעפיטש ,עטכייל ַא ,עסעיּפ יד יו עסעיּפ יד ,אלימ ."סטרעוו

 ,לָאערטנָאמ ןיא ךיוא טכַארבעגנײרַא סע טָאה עסַאק רעד ןיא "ןמוזמ, רעבָא

 קנַאלב ןָאעל

 "נָא גונעג ךיז ךיא בָאה קנַאלב ןָאעל רעליּפשיוש ןטבילַאב םעד ןגעוו

 ןליּפש ןעמוק ס'קנַאלב .ָאטנָארָאט ןיא ן'רעלטרעג ןופ ןָאזעס ןצנַאג ַא טרעהעג

 ךיז רע טגעלפ ךעלטנייװעג .טשַאררעביא ןדעי טָאה עפורט רעזנוא טימ

 "וינ ןיא ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ טשרע ץניװָארּפ רעד ףיוא ןזָאלסױרַא

 ךימ טָאה ןטסרעממַא ,עּפורט רעטליּפשעגניײא רענעגייא ןייז טימ ןוא קרָאי

 ןעמַאזוצ ןליּפש וצ קירעגיינ רעייז ןעוועג ןיב ךיא לייוו ,ןעמוק ןייז טיירפרעד

 ,קנַאלב ןָאעל יו רעליּפשיוש םענעעזעגנָא ַאזַא טימ

 "יזיא ןופ "תולכ יירד יד; ןעוועג זיא זנוא טימ גנוריפפיוא עטשרע ןייז

 סָאװ עמַארדָאלעמ ַא ,רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ טימ ,יקסוװערַאטָאלָאז רָאד

 ,קרָאיײ יג ןיא ןסירעגנָא קרַאטש רעייז טָאה

 טנכייצעגסיוא קרַאטש רעייז ךיז טָאה גנוריפפיוא רעקרָאי-וינ רעד ןיא

 "וצ ןעוועג זיא םלוע רעד .טייצטכער (קעשזד) לקנַאי רָאיטקַא רעגנוי רעד
 -ןצנַאט ןוא עקידנעגניז ,עטכייל ןיא עניב רעד ףיוא םיא ןעז וצ טניואוועג

 ןטלַאהעגסױא ,ןייפ ןייז .וועדעבעל ןרהַא טימ ןטערעּפָא יד ןיא ,ןלָאר עקיד

 רעטנורַא טייג סָאװ ןוז ַא ןופ עלָאר עשיטַאמַארד ַא ן'קנַאלב טימ ןליּפש
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 ץסערּפ רעד ןופ בױל ךס ַא טכַארבעג םיא טָאה ,רשיה-ךרד םעד ןופ
 טייצטכער סָאװ עלָאר יד טלייטעגוצ רימ טָאה קנַאלב ןעוו ,םוקילבוּפ ןופ ןוא
 ? רימ וצ ךיילג ןעוועג זיא רעוװ -- קרָאיײוינ ןיא טליּפשעג טָאה

 ןעוו .ליומ ןלופ ןטימ רָאיטקַא-רעטקַארַאכ ַא ןעוועג זיא קנַאלב ןָאעל
 ןױש רע זיא ,לָאערטנָאמ ןיא ןליּפש וצ םיא טימ ןעמוקעגסיוא זיא רימ
 רַאפ ןלעטשַאב וצ טַאהעג לכש רע טָאה .קישטנַאמרעגנוי ןייק ןעוועג טשינ
 רע ואוו רעדליב-סנבעל עכלעזַא רעביירש-ןסעיּפ עטריטידערקַא יד ייב ךיז
 ןעניד ייז ױזַא יו ןוא ,רעדניק רַאפ בירקמ ךיז זיא סָאװ ןטַאט ַא ןליּפש ףרַאד .
 רוחב ןטלַא ןַא ,ןתח ןטרַאנענּפָא ןַא ןופ עלָאר ַא ;רעטלע רעד ףיוא ּפָא םיא
 טנעָאנ רעייז ןעוועג ןענייז סעמעט יד .רעכיז ןפיוא טמענ לדיימ גנוי ַא ןעמעוו
 דליב ַא ןעזעג ן'קנַאלב ןיא טָאה רעיײג-רעטַאעט רערעטלע רעד .םלוע םוצי
 ,ןבעל םענעגייא ןייז ןופ "לכשה-רסומע ַא -- ןסעיּפ ענייז ןיא ; ןיײלַא ךיז ןופ

 ,ךעלעדיל טימ ,ךעלעציוו טימ טגיילעצ ןלָאר יד ןיא ךיז טָאה קנַאלב
 -עניב ןרָאי רעקילדנעצ ענייז ןופ ךעלעצנוק עלֲא טצונעגסיוא טָאה רע
 ןרָאװעג זיא סָאװ טײקיטרַאנגײא ןַא ןפַאשעג םיא טָאה סָאד ןוא ,טייקטינעג
 רעריטימיא ןוא רעכַאמכָאנ ענייז וליפַא .עניב רעד ףיוא לּפמעטשיקנַאלב ַא
 ,"סעסקוסע טכַאמעג ךיוא ןבָאה !

 רעד, :"ס'רעגַאלש, ענייז עלַא זנוא טימ טליּפשעגּפָא טָאה קנַאלב
 "םייה ענעכָארבעצ יד, ;לעגיס םַאיליװ ןופ "רוכיש רעד, ןוא *ןַאמשטַאװ
 -עגוצ בָאה ךיא זַא טליפעג ךיא בָאה ךיז ןענעגעזעג םייב ,ףלואוו ןָאמייס ןופ
 ןגעו ןגָאז טעװ סָאװ ,החּפשמ-רעטַאעט רעד ןיא טניירפ ןטוג ַא ךָאנ ןגָארק
 .,,!קיטכיוו ןעוועג סָאד זיא ,יוא .טרָאװ טוג ַא קרָאי-וינ ןיא רימ

 עניב רעד ףיוא הנותח ַא

 ךיא טיירג עניב רעד ףוא עינָאמערעצ-הּפוח ןוא טנוװָא-ןרע ןיימ רַאפ |
 -יהמכח ןרָאיטקַא יד .ןידרָאג בקעי ןופ "שטנעמ רעדליוו רעד, ןליּפש וצ ךיז
 ,עיצַאניבמָאק ַאזַא ןלַאפנייא ןעק ןשטנעמ ןדליוו ַא רָאנ : ןיוש ךיז ןענ

 -עסעיּפ ןיימ ןופ טרעטסייגַאב טשינ ךיוא ןענייז קינטימ ןוא רעדנעלָאה
 ףרַאד'מ ? הנותח ַא וצ ?"שטנעמ רעדליוו רעד, ? רָאג עמַארד ַא .לַאװסיױא
 ןעמ ףרַאד -- הנותח ַא ךָאד זיא'ס ! סכעליירפ ַא !סקידעבעל ַא סעּפע ןליּפש
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 -- "לטעטש ןיא הנותח ַא; ,"הנותח עשינעמור יד; !עטערעּפָא ןַא ןליּפש

 ? תונותח טימ ןסעיּפ סיוא ןלעפ'ס

 רימ גנומענרעטנוא רעד וצ גנַאגוצ רענָאלבַאש רעייז טָאה ךעלטנגייא

 רעד; אקווד ןוא עמַארד ַא טנוװָא-רע ןיימ וצ ןלעטש וצ קנַאדעג םעד ןבעגעג

 טימ גנולעטשרָאפ יד ןשימפיונוצ טלָאװעג טשינ בָאה'כ ."שטנעמ רעדליוו

 -ַאכ יד זַא טנכערעגסיוא בָאה'כ .עניב רעד ףיוא עינָאמערעצ-הּפוח רעד

 טימ ,טָאידיא ןַא ןופ םירג ןקיסַאּפ םעד טימ ,"ךמלא ןופ עלָאר-רעטקַאר

 ןיימ ןרעדנע ןצנַאגניא טעװ ,עלָאר רעד וצ ךיז טרעדָאפ סָאװ גנודיילק רעד

 ןשַאװוּפָא ךיא לעװ ,גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ,רעטעּפש ,ןעזסיוא ןכעלריטַאנ

 וצ ןעזסיוא ךיא לעװ ,רעדניליצ ןוא קַארפ ןיא ןָאטרעביא ךיז ,םירג םעד

 ַא יװ רָאנ ,סױרַא עטערעּפָא רעד ןופ טשרע ןתח ַא יװ טשינ הּפוח רעד

 ןזייװַאב טלָאװעג עקַאט ךיז ךיא בָאה םעד ץוח ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ןתח

 רעכלעוו טימ ,"ךמלע ןופ עלָאר רעטריצילּפמָאק רעד ןיא "טיפענעב; ןיימ וֵצ

 טמוק .עטיל ןיא ערעירַאק-רעטַאעט עלענָאיסעּפָארּפ ןיימ ןביוהעגנָא בָאה'כ

 ? רַאפרעד סעּפע רימ

 רעד .הנותח רעזנוא וצ םינתוחמ ןייז וצ ךיז טסייר בושי רעצנַאג רעד

 ןייפ ױזַא טליּפש עכלעוו ,ןיטסינַאיּפ עיינ יד זַא ןיוש טסייוו םלוע-רעטַאעט

 טּפַאכעגסױא ןענייז ןטעליב עלַא .הלכ ןיימ זיא ,רעטסעקרָא רעזנוא טימ

 ןעק'מ ןעוו רעדָא ,סיורג ױזַא לָאמ יירד זיא לַאז-רעטַאעט רעד ןעוו ,ןרָאװעג

 רעביא טליּפש ןעמ יװ ,דנַאנַאכָאנ ןטנװָא עכעלטע "הּפוח יד ןלעטשרעביא;

 ,ןטעליב ףיוא םינלעב ןענופעג ץלַא ךָאנ ךיז ןטלָאװ ,עסעיּפ ַא

 .רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןיימ רַאפ תואצוה-עזייר טקישעגקעװַא בָאה'כ

 ,הנותח רעד וצ ןעמונעגטימ ייז ןבָאה (דלָארעה) אבַא לדנוז ןטסגניא םעד

 עמומ ןיימ טימ ןבילברַאפ ןענייז ,ישזדרָאשזד ןוא ַארעס ,רעדניק ערעדנַא יד

 .ןעוועג רעווש וצ לָאערטנָאמ ןייק עזייר יד זיא ןַאמ ריא טימ ריא רַאפ .הרש

 ןייק החּפשמ-ןַאמשיילפ רעד רַאּפ ןטעליב-ןַאב טקישעגסױרַא ךיוא בָאה'כ

 ןענייז ייז ןעמוקעג טשינ הנותח רעד וצ ןענייז ינעמ ןוא סקעמ .ָאטנָארָאט

 קידלַאװג ןעװעג ןיב ךיא .קרָאיײוינ ןיא סרעטַאעט ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג

 רעד וצ רימ רַאפ טכַארבעג ןבָאה ס'נַאמשיילפ יד סָאװ הנתמ רעד ןופ טרירעג

 .עלעטייק ַא טימ רעגייז-ענעשעק םענעדלָאג ַא ןוא תילט ַא :הנותח

 ךיא זַא ןבעגוצ טזומעג ךָאנרעד עלַא ןבָאה עסעיּפ יד ןביילקסיוא ןטימ

 רעטַאעט ןיא ןעמוקעג טנװָא םענעי זיא םלוע רעד ביוא .טכערעג ןעוועג ןיב
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 רעד ףיוא עינָאמערעצ-הּפוח ַא ןופ ןבָאה וצ האנה רָאנ טימעג ןטכייל ַא טימ

 .ףױרַא זיא גנַאהרָאפ רעד יו דלַאב ןטיבעג גנומיטש רעייז ךיז טָאה ,עניב

 טָאה עלָאר עשימָאק-יגַארט ןיימ ןוא "שטנעמ רעדליוו רעד; עסעיּפ יד

 טָאה סָאװ ץרא-ךרד ןוא טייקטסנרע ןופ ערעפסָאמטַא ןַא טכַארבעגנײרַא

 "רעד עסיורג ַא ןעוועג זיא'ס ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ ףוס םוצ זיב ןטלַאהעגנָא

 "עג ןטלַאה וצ ,טנַאיציפענעב םעד ,רימ רַאפ ןוא עפורט רעד רַאפ גנוכיירג

 שממ ןוא ּפָאק ףױאיּפָאק ןענַאטשעג זיא סָאװ םלוע ןסיורג ַאזַא טנַאּפש

 רעזנוא טצַאשעגּפָא טָאה םוקילבוּפ סָאד .טנעו יד ןופ ןעגנָאהעגרעטנורַא

 ,ןפורסיואיָאװַארב; ןוא ןטנעמסידָאלּפַא עשימרוטש טימ ןליּפש

 -כעלגעמ ַא ןתח ןטימ ןרָאיטקַא זנוא ןבעג וצ ,סייררעביא ןצרוק ַא ךָאנ

 .ףױרַא רעדיוו גנַאהרָאפ רעד זיא ,ןָאטוצרעביא ךיז טייק

 רעסיורג ַא .עניב עצנַאג יד ןעמונעגמורַא טָאה עמַארָאלקיצ עסייוו ַא

 רָאסעּפָארּפ ןופ טריפעגנָא רעטסעקרָא ןטימ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ןופ רָאכ
 ,.."לכה לע רידַא ימ, : ןבױהעגנָא ןבָאה ,ןירַאמזָאר

 טשרעהַאב ךיוא טָאה ,ןעמונעגמורַא ךימ טָאה סָאװ רעטיצ רעקילייה רעד

 טימ טרעהעגוצ ןוא טקוקעגוצ ךיז ןבָאה עלַא ,לַאז-רעטַאעט ןיא ןעמעלַא

 -ּפיה יו .עניב רעד ףיוא עינָאמערעצ-הּפוח רעד וצ סמעטָא עטּפַאכרַאפ

 ,ןרידָאלּפַא וצ טנַאה ַא ןביוהעג טשינ םענייק ייב ךיז טָאה ,עטריזיטָאנ

 "-שירטקעלע ,עטריצַאב-ןעמולב ,עלַארטַאעט יד ןופ קידנטיהסיוא ךיז

 ,עניב רעד ףיוא ןטערעּפָא יד ןיא טצונעג ןרעו עכלעוו ,תוּפוח עטצופַאב

 ןופ ךעלגנעטש ריפ יד ןטלַאהעג עּפורט רעזנוא ןופ רעליּפשיוש ריפ ןבָאה

 רעד רעטנוא .טלעטשעגוצ טָאה לוש ַא ןופ שמש ַא סָאװ הּפוח רעכַאפנייא ןַא

 סוילושזד רעניכַאר-טָאטש רעד :הלכ-ןתח ןעוועג םינּפ-לבקמ ןבָאה הּפוח

 ,רעגנַאל ַא טימ םינפ תרדה ַא דיא ַא ,רעטָאפ ס'נירַאמזָאר ןוא רעגרעב

 .ןירַאמזָאר ןרהא ןזח --- ןישודק-רדסמ רעד ,דרָאב רעסייוו

 עניב רעד ףיוא לַאזרעטַאעט ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ּפערט יד טימ

 עטצופעגסיוא יד :םינתוחמ עטסטנעָאנ ערעזנוא ןעמוקעגנָא טשרעוצ ןענייז

 ,עּפורט רעד ןופ רעליּפשיוש

 .ןתח םעד -- הפוח רעד וצ טריפעג ןבָאה רעגָאװש ןיימ טימ רעטסעווש ןיימ

 ,הלכ יד -- רעטכָאט רעייז הּפוח רעד וצ טריפעג ןבָאה עמַאמ-עטַאט

 םעד ךָאנ ,לזעלג סָאד ןכערבעצ םייב ,*תַא-ירה, םעד טגָאזעג בָאה ךיא
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 ַא טימ ןכָארבעגסױא םלוע רעצנַאג רעד טשרע טָאה ,"םיקו רירש לכה;

 *! בוט-לזמ, ןקידרענוד
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 קיצעביז ןוא עכעלטע טליּפשעג ןָאזעס םענעי רימ ןבָאה לכה-ךס ןיא |

 "ןתח ַא ךיא ןיב לָאערטנָאמ ןייק ןעמוקעג .ןכָאװ 28 ןופ ףיולרַאפ ןיא ,ןסעיּפ

 -- ןבעל ןיא רבח ַא טימ ןיוש ךיא ןיב קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעגקירוצ ,רוחב

 ,ינעשזד יורפ ןיימ

 39 לטיּפַא ק

 עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל

 ןטרילבעמ ַא ןיא ןעניואוו ךיא ןוא ינעשזד יורפ ןיי }

 ןייז ליװ'כ .ןטעהנַאמ ןיא סַאג רעט18 רעד ףיוא רעמיצ | ;

 - ןופ ,"לַאיָאר, עפַאק יד ,"עזרעב-רעטַאעט; רעד וצ טנעָאנ

 ןופ --- ןָאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןיא עבָארּפ ןבעגּפָא

 גונעג ןָאיוי רעד ןיא ןגיל'ס .ןסעגרַאפ ךיא געמ םעד

 ןטרַאװ עכלעוו ןטַאדידנַאק עכלעזַא ןופ טלעג-טירטנייא טימ סעיצַאקילּפַא

 ןליוו ןוא ןלַאפעגכרוד ןיוש ןענייז ייז ןופ עקינייא .ןרָאי ןוא ןרָאי ןיוש

 ? סחוימ ַא רַאפ ךיא ןיב סָאװ ?שער-המ זיא ,לָאמַא ךָאנ לזמ רעייז ןריבורּפ

 טָאה (ינומ לוָאֹּפ טניירפנזייו ינומ ?ןטרַאװ טגעמעג טָאה ץרַאװש סירָאמ

 ייווצ עּפַאנק ?דנַאל ןיא ןצנַאגניא ןעד ךיא ןיב גנַאל יו ?ןטרַאו טגעמעג

 סָאװ עיגעליווירּפ רעד רַאפ םלוע-לשי"ונובר םעד ןעקנַאד ךיא ףרַאד ? רָאי

 ןטעברַא וצ ןבעגעג רימ טָאה ןָאינוי יד

 -טנָאמ ןיא ןוא ָאטנָארָאט ןיא ,*סבַאשזדע עדייב עניימ ףיוא ןענָאזעס יד

 יד טרעוו זיא לפיוו ןוא ,קרָאי-וינ ןיא יו ערעגנעל ןעוועג ןענייז ,לָאער

 טסייוו עיסעפָארּפ-רעטַאעט רעד ןיא ? רימ ןגעוו ּפָא טמענ'מ סָאװ ןסורג ענייפ

 טימ זַא :עּפורט ַא ןיא רָאיטקַא רעכעלצונ ַא רעייז ןיב ךיא זַא ןיוש ןעמ

 ,ץניװָארּפ רעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ךיא ןיב תולעמ עניימ
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 ןשידיא רעקרָאי-וינ ַא ןיא ָאנַאיּפ ןליּפש וצ ןסעגרַאפ ךיוא געמ ינעשזד
 ,שארב ןַאמטַאװ רעטסימ טימ ?בולק-רעקיזומ, רעשידיא רעד .רעטַאעט
 טשינ ןלָאז ייז טוג יװ רעטַאעט ןשידיא םוצ רעקיזומ עיינ ןייק וצ טשינ ןזָאל
 ,"בולקע ןופ רעדילגטימ יד רָאנ ןבָאה ?סבַאשזד, יד ףיוא "הקזח; יד ,ןייז
 -ָאּפמָאק םעד טזָאלעגוצ טשינ טָאה'מ .סעקילַאק עטסגרע יד ןייז ייז ןגעמ
 עקַאט זיא ?ץ'ינעשזד ןזָאלוצ ןעמ טעװ ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא רָאטיז
 ,קרָאי-וינ ןיא ןליּפש טשינ ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד טזָאל ךימ .ךעליירפ טשינרָאג
 -ומ, רעד טעװ יורפ ןיימ .ַאמשזַאגנַא ןַא ףיוא ןטכיזסיוא עטוג בָאה'כ שטָאכ
 -סיוא רעקיצנייא רעד .קרָאי-וינ ןיא ןליּפש וצ ןזָאלרעד טשינ "בולק"רעקיז
 ףיוא ואוו-ץעגרע זיא ,רעטַאעט ַא ןיא ןעמַאזוצ ןייז ןלָאז עדייב רימ זַא געוו
 "בָאשזד; ַאזַא ןעמ טגירק ואוו :עגַארפ יד טשרע ךיז טלעטש .ץניװָארּפ רעד
 ןלעפיס ; רעקיזומ עלַאקָאל ןליּפש טעטשיץניװָארּפ יד ןיא ? ןדייב זנוא רַאפ
 ?ןטסינַאיּפ סיוא ןטרָאד

 ךיז טיצ רעמוז רעד .ןייא טּפמורש לַאטיּפַאק רעטרָאּפשעגּפָא רעזנוא

 ...ץרַאה סָאד עקַאט טרעטיצ .קע ןַא ןָא
 רעייא :זיא זָאנגַאיד ס'רָאטקָאד םעד .ןטסעבמַא טשינ טליפ ינעשזד

 זיא'ס ,שדוח ןטירד ןיא ןיוש זיא יז ,טרעגנעווש ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ,יורפ
 ,,.!טוג רימ

 טרעוו סָאװ "קינקיּפ, ןכעלרעי םעד ףיוא ןטערטוצפיוא זנוא טעב ןיקסוג
 -ינוק ןבעל קרַאּפ ַא ןיא *דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאסש םעד ןופ טרישזנַארַא
 יו רעקיטכיוו ךָאנ זיא'ס .גלָאפרעד ןשּפיה טימ ףיוא-ןטערט רימ ,דנַאלייא
 זיא'ס ,"ןגָארקעג טשינ; גנומענרעטנוא רעד ייב טָאה ןעמ סָאװ רַאלָאד רָאּפ יד
 ןופ ןזיירק יד ןיא ןרעה ןוא ןעז זנוא לָאז'מ טייהנגעלעג ַא ןעוועג רעבָא
 ,קרָאי-וינ ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיא

 ,גניר-רעטעברַא םעד ןופ שטנערב רענדָארג ןופ דילגטימ ַא רעװ ךיא
 יז ...ענעשעק רעזנוא רַאפ טשינ זיא ךיוא יורפ ןיימ רַאפ גנולָאצניײא יד
 ,ןטייצ ערעסעב ףיוא דילגטימ ַא ןרעוװ ןטימ ןטרַאװ ןעק

 ,ּפמעק"גניר-רעטעברַא ןיא *ךָאוװ-ףוס, ןצנַאג ַא ףיוא זנוא טעברַאפ ןיקסוג
 סָאװ ןזייװַאב ןפרַאד רימ ןלעוװ ןפָאלש ןוא ןסע םעד רַאפ זַא ךיז טייטשרַאפ
 -קיווע םעד ןעגנערברַאפ ךיוא ןטרָאד ןלעוו יורפ ןייז טימ ןיקסוג .ןענעק רימ
 ,עניב רעד ףיוא ןע'ניקסוג רַאּפ ךיז ןזייװַאב וצ ןבעל ןיא רימ טייג'ס ."דנע

 ךיוא יו ,טנװָא תבש ןוא קיטיירפ ,ּפמעק ןיא ןטירטפיוא ערעזנוא ךָאנ
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 -מָאק קרַאטש רעייז ןיקסוג ןוא טעטימָאק רעד זנוא ןבָאה ,גָאטײב קיטנוז

 ןבָאה רימ סָאװ םעד טימ טקיטומרעד טליפעג ךיז ןבָאה רימ ,טריטנעמילּפ

 "סטרעוורָאפ, ןיא ץיטָאנ רעקיטסניג ַא ךָאנ .ןע'ניקסוג ייב ןעוועג ןח"אשונ

 טשינ רעמ ןיוש זנוא ןבָאה ּפמעק-גניר-רעטעברַא ןיא גלָאפרעד רעזנוא ןגעוו

 ,?ןטרעצנָאק-קנַאד, ןייק טלעפעגסיוא

 -"דנַאברַאפע ןיא *ךָאװ-ףוס; ַא ןעגנערברַאפ וצ זנוא טעברַאפ ןעמ

 ןטערט ןטרָאד .ךיילב הדוהי זיא רָאטקערידיםַארגָארּפ רעד ,ּפמעק-רעמוז

 יבצ : טייל-ןָאינוי-טשינ ,עירָאגעטַאק ןיימ ןופ רעליּפשיוש עגנוי לָאצ ַא ףיוא

 "נוא עקַאט ןוא ןָאטסדַאלג קַאסיא ,גרעבנעזָאר לכימ ,לעזרַאב ףלָאװ ,רעלוקס

 רעשי'רבח ַא ןיא טכַארברַאפ ןטרָאד ןבָאה רימ ,לעדנַאמ לארשי טניירפ רעז

 טשינ ךיוא ןטרָאד רימ ןבָאה החריט רעזנוא רַאפ ןמוזמ ןייק ,תמא .הביבס

 רעד ףיױא טפול עקידנקעמש ,עיירפ יד !בורל -- ןסע רעבָא ;ןגָארקעג

 זיא ,ןטעהנַאמ ןיא לרעמיצ ןרעטסניפ ,ןגנע רעזנוא ןיא טָאטשנָא ,*עשטַאד;,

 .יירכש גונעג ןעוועג

 "יטרעבילק םעד ןיא *ךָאװ-ףוס, ַא ןיא ןטערטוצפיוא זנוא טעב ןיקסוג

 טעטימָאק םעד ןופ רעציזרָאפ רעד זיא רע .גניר-רעטעברַא ןופ *םוירָאטַאנַאס

 ןטרעצנָאק יד ייב ןעגנובעלרעביא יד ,עיצוטיטסניא רעד טימ ןָא-טריפ סָאװ

 רעשירַאטעלָארּפפ רעד ןופ ןטילעג ןבָאה עכלעוו ,םיאלוח-"ךמע, יד רַאפ

 ןטערטוצפיוא ףיוא "הקזחק יד .ןסעגרַאפ טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה ,"קנערק

 עיצוטיטסניא יד זיב ןטלַאהעגנָא ךיא בָאה *םוירָאטַאנַאס-יטרעביל; םעד ןיא

 .ןרָאװעג טזיילעגפיוא זיא

 יןיזָאק רעקידנעגניז, רעד
 -- ?סעלעשזדנַא-סָאל ןייק ןליּפש ןרָאפעג טלָאװ ריא ,ווָאקָאלבַאי ---

 ,וינעווע דנָאקעס ףיוא שינעגעגַאב ַא תעב ןיקסוג ךימ טגערפ

 ןַארַאפ ןעד ןענייז ןטרָאד --- ךימ ט'שודיח --- ? סעלעשזדנַא-סָאל ןייק ---

 ? רעטַאעט ןליּפש וצ ןעמעוו רַאפ ןדיא

 ,ןיקסוג רימ טרעלקרעד -- בושי רעשידיא רענייפ ַא טסקַאװ ןטרָאד --

 יד .עדַאנַאק ןופ וליפַא ,עקירעמַא ץנַאג ןופ ןדיא ןטרָאד ךיז ןצעזַאב סע --

 "ןָאיי ַא טליּפשעג ןטרָאד טָאה ןָאזעס ןטצעל .רעיײג-רעטַאעט ןענייז ןדיא

 רָאילפוס םעד ןוא ןײטשדלָאג בקעי רָאיטקַא םעד ןופ טעטלַאװרַאפ ,עּפורט
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 -רעביא ןבָאה ןָאזעס ןקידנעמוק ןרַאפ .ןעוועג-חילצמ ןבָאה ייז .רַאטסענ השמ

 "נהעש ידייס ,ךַאברעױא םעס :סעלעשזדנַא-סָאל ןיא רעטַאעט סָאד ןעמונעג

 ?ןרָאפ טעװ ריא ,וָאקָאלבַאי ,ריא טגָאז עשז-סָאװ ,דלעפ ירעה ןוא דלָאג

 ןיױוש ךָאד ךיא בָאה ייז טימ ?דלָאגנהעש ידייס ? ךַאברעױא םעס --

 ןוא ץינעשזד ךָאד ןענעק ייז .ָאטנָארָאט ןיא ןָאזעס ןטשרע ןיימ טליּפשעג

 ,םיאנת ערעזנוא ףיוא ןעוועג ךיוא ךָאד ןענייז ייז ,ןָאטפיױא ןעק יז סָאװ ןסייוו

 טָאה'ס ? דלעפ ירעה רעד רעבָא זיא רעוו ,ןצרַאה ןפיוא רעגנירג רימ טרעוו'ס

 ,?לַאיָאר, ןיא ןעניפעגוצסיוא סָאד גנַאל ןעמונעג טשינ רימ

 .עמיטש-ןָאטירַאב רעקיטכערּפ ַא טימ רָאיטקַא רעגנוי ַא זיא דלעפ ירעה

 סבָאקיישזד ןוא גרעבדלָאג ייב טרישזַאגנַא ןעוועג רע זיא ןענָאזעס עכעלטע

 ."רעטַאעט-טקעּפסָארּפ, ןיא ,*רעטַאעט-דנערג, ןיא ,*רעטַאעט-סקָאנעל; ןיא

 םיא ןעמ טָאה "לַאיָאר, ןיא סָאװ עװַאקישט רעייז ןעמוקעגסיוא זיא רימ

 .ןעוועג ױזַא השעמ יד זיא ? *ןיזָאק, רעד סעּפע סָאװ ."ןיזָאקק רעד : טלטיטַאב

 סעמַארדָאלעמ יד ןיא ןלָאר-טּפױה עשיטַאמַארד ןוא עשיטנַאמָאר יד

 ךָאד זיא'ס .גרעבדלָאג ןטיינ תיבה-לעב רעד ,ךיז טיײטשרַאפ ,טליּפשעג טָאה

 ןסעיּפ יד ןופ דלעה רעד זַא רעטַאעט ןשידיא ןיא ללכ רענעמונעגנָא ןַא רעבָא

 ,טרידנעטערּפ טשינ לָאמנייק גרעבדלָאג טָאה ןעגניז ףיוא ןוא ,ןעגניז ףרַאד

 "וצ טרָאפ רעבָא ךָאד זיא םלוע רעד .טנעקעג טשינ טושּפ טָאה רע לייוו

 ;טגניז גרובנעדלָאג ? טסילָאר-טּפױה םעד ןופ לדיל ַא ןרעה וצ טניואוועג

 -יװ ;יאדװַא ןוא יאדװַא ךָאד טגניז וועדעבעל ;טגניז קנַאלב ;טגניז ץַאז

 ; האצמה ןַא ףיוא ןלַאפעג סבָאקיישזד זיא ? רעסַאװ ןרעביא ץַאק יד טמוק עשז

 טַאהעג ןױש טָאה דלעפ .דלעפ ירעה רעגניז םעד טרישזַאגנַא ןבָאה ייז

 "נָאק טימ רָאנ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה ןוא ןליּפש-רעטַאעט סָאד ןבעגעגפיוא

 טעװעטַארעג דלעפ טָאה .טניױלעג רעסעב םיא ךיז טָאה'ס ,ןטירטפיוא-טרעצ

 ;לשמל .,דלעפ ןעגנוזעג טָאה ץגרעבדלָאג טָאטשנָא .עיצַאוטיס יד

 "ךלעה; םעד ייב ןטעבעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו סענעצס-לבמַאסנַא יד ןיא

 :ץורית ןטיירג ַא טַאהעג רע טָאה "!זנוא רַאפ סעּפע טגניז; : ץגרעבדלָאג

 לחומ רימ ריא טעװ ,עמיטש רעד ייב טשינ סעּפע טנייה ןיב ךיא --

 טימ טכַארבעגטימ ךיא בָאה ?ָאי --- ןעגניז ןרעה רעבָא ךָאד טליוװ ריא ,ןייז

 םענעי ןיא רימ ףיוא טרַאװ רע ,רענירג ַא ךָאנ זיא רע ."ןיזָאק, ַא םעניימ רימ

 םוק ,ןפורניײרַא םיא לעוו'כ !רע טגניז יוא !עמיטש ַא רע טָאה ,יוא .רעמיצ

 !ןירַא םוק ! ןיזָאק ,ןיירַא
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 "רעד טגעלפ רע ןוא דלעפ ירעה ןזייװַאב ךיז טגעלפ קילּפער םעד ףיוא

 רעד טמַאטש םעד ןופ .טלסיירטעג ךיז ןבָאה טנעוו יד זַא גניז ַא ןעגנַאל

 -דלָאג רַאפ זַא טסואוועג ןיוש טָאה םלוע רעד וליפַא ,"ןיזָאק; : ןעמָאנוצ

 ,דלעפ ירעה "ןיזָאק, ןייז טגניז ן'גרעב

 "עג יאדב רע זיא ,"ןיזָאקק םעד ןעגניז וצ ןרָאװעג-סאמנ זיא ן'דלעפ

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא שזַא רעטַאעט ַא ןיא ץ'כַאברעױא וצ ףתוש ַא ןרָאװ

 ,"ןיזָאק; סיוא ןוא רעגניז ַא ,רָאיטקַא ןַא ןייז וצ יבַא

 ,"לַאיָארק ןיא ן'כַאברעױא ןוא ןץ'ידייס טימ שינעגעגַאב רעזנוא ףיוא

 ירעה ,ףתוש רעייז .רעדורב ןוא רעטסעוװש ַא טימ יוװ םורַא ךיז רימ ןפַאכ

 טקעו .סָאװ עלעשטנעמ רענעדיײשַאב ,רעליטש ַא ןייז וצ סיוא טעז ,דלעפ

 - ,עיטַאּפמיס ךיז וצ

 ךַאברעױא טגערפ -- ? ןןרָאװעג ןלַאפרַאפ ריא טייז ואוו ,ווָאקָאלבַאי --

 ןע'ניקסוג טימ טדערעג ןבָאה רימ ,םורַא ךייא ןכוז רימ --- .הנעט ַא טימ

 ַא רימ רע טיג -- ?ןָאפעלעט ןייק טשינ טָאה ריא טסייה סָאװ .ךייא ןגעוו

 ַא ןעניגרַאפ טשינ ךיז ןעק ךיא סָאװ דלוש ןיימ ןעוועג טלָאװ סע יוװ ,בָאג

 טָאה עשזיסָאװ ? ךייא טימ טדערעג ןיוש טָאה ןיקסוג -- .זיוה ןיא ןָאפעלעט

 ?סעלעשזדנַא-סָאל ןייק זנוא טימ טרָאפ ריא ? ןסָאלשַאב ריא

 רעייז טלָאװ'כ -- קיטכירפיוא םיא ךיא גָאז -- ךַאברעױא רעטסימ --

 רעירפ רעבָא ,ץ'דלעפ רעטסימ טימ ,ן'ידייס טימ ,ךייא טימ ןרָאפ טלָאװעג

 ןבָאה טשינ רעטעּפש טלָאז ריא ידכ ...ןסיוו טלָאז ריא זַא ךיא ליוו ץלַא ןופ

 ,ןסיוװ ןזָאל ןיוש ךייא ךיא ליוװ ...טריפרַאפ ךייא בָאה ךיא זַא תונעט ןייק

 / *! בוט-לזמ; ַא ןעמוק טעװ זנוא . . , יורפ ןיימ זַא

 ךיא יװ ,ןרָאװעג טשַאררעביא ךַאברעיוא זיא -- !? ןיוש ,וָאקָאלבַאי ---

 ןייק ריא טָאה סָאװ -- .רעסַאװ טלַאק רעמע ןַא טימ ןסָאגעגּפָא םיא טלָאװ

 ? טַאהעג טשינ טייצ

 "רעביא ידייס םיא טָאה --- ןציוו עשירַאנ ענייד טימ ףיוא רעה ! םעס --

 .ןגָאלשעג

 טשטניװ ןוא ן'"ינעשזד םורַא יז טמענ הרושב רעד ןופ טרירעג

 טָאה ידייס) העש רעטוג ַא ןיא !לזמ טימ ןייז ךייא לָאז --- :ןדייב זנוא

 וויטיסנעס ןוא לַאטנעמיטנעס רעייז ןעוועג זיא יז .טַאהעג טשינ רעדניק ןייק

 | | יי ,(רעדניק ןגעוו

 ךיוא ךַאברעױא ןיוש טָאה -- !לזמ טימ ןייז ךייא לָאז ,ונ ,אלימ ---
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 ? וָאקָאלבַאי ,םיאנת ערעייא ףיוא ןבירשעגרעטנוא זיא רעוו -- .ןשטנואוועגוצ

 עטרעשַאב ַא זיא'ס .תירב ןפיוא "קדנס? ןייז ךיוא ךיא לעװ ,ונ .ךַאברעיױא --

 ?גנילרַאד ינעשזד ,לזמ טימ ,ךיז וטסכיר ןעוו ,ללכה .,ךַאז

 טמעשרַאפ טרעפטנע -- רָאטקָאד רעד טקנעד ,רַאונַאי עדנע םורַא--

 ,רימ ןגעק ןכערברַאפ ַא ןעגנַאגַאב ןרעגנַאװש ריא טימ טלָאװ יז יװ ,ינעשזד

 ...רעטַאעט ןשידיא ןצנַאג ןגעק ןוא ן'כַאברעיױא ןגעק

 וטסמעש עשז-סָאװ ,םישדח סקעז רעביא ךָאנ ךָאד זיא רַאונַאי זיּב ,ונ ---

 -הצע ןַא ךיז רימ ןלעװ ךָאנרעד ,טעּפמיק ןזיב ןליּפש וטסעוו ? עלערַאנ ,ךיז

 -כַא לָאזס רעוו ןעניפעג ןיוש רימ ןלעװ ,םולשב ןעמוקרעביא טסעוו .ןבעג

 סָאװ ,ונ .ָאנַאיּפ ןליּפש ןעמוקקירוצ טסעװ וד ןוא דניק ןפיוא ןבעג גנוט

 ;ץ'ינעשזד טימ טדערעג ןיוש ךיא בָאה טעּפמיק ןגעוו ? ווָאקָאלבַאי ,ריא טגָאז

 ךָאד טייז ריא .ךייא טימ ןעלדנַאהרַאפ רימ ןפרַאד ,רעבָא ,סעשזדייוו ןגעוו

 "נייא ךיז רימ ןלעװ ,רַאוטָארט ןפיוא ,ןסיורד ןיא סיױרַא טמוק .ןַאמ רעד

 .תודע ןַא רַאפ ףתוש ןייז רע טפור -- דלעפ רעטסימ ךיוא טמוק ,ןייטשרַאפ

 ? ךָאװ ַא ריא טליוו לפיוו ,וָאקָאלבַאי ,ללכה ---

 רַאפ ן'ידייס ןוא ךייא טלַאה ךיא --- ךיא גָאז -- ךַאברעיױא רעטסימ ---

 -הצע ןַא ךייא טימ ךיז ךיא ליוװ ,ןעוו סָאװ רעדייא ,טניירפ עטסעב ערעזנוא

 ,ןדנעטשמוא יד ןיא ,יורפ ןיימ ןּפעלש וצ טכער זיא'ס זַא ריא טקנעד ,ןטלַאה

 וצ טנעָאנ רימ ןענייז ,קרָאיוינ ןיא ,ָאד ? תומוקמ עטייוו עכלעזַא ןיא

 ןייק ןעמוק וצ ןכיגניא רָאג ךיז ןביילק ייז ,ָאטנָארָאט ןיא ןרעטלע ס'ינעשזד

 ןיא ןטרָאד .ןצעמע -- עטנַאט ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ָאד ןבָאה רימ .קרָאידוינ

 | , .ןיילַא . . .ןדנעטשמוא יד ןיא ינעשזד --- סעלעשזדנַא-סָאל

 -- .ןופרעד ןרעה טשינרָאג ךַאברעיױא ליוו --- ? ןיילַא טסייה סָאװ ---

 ךיוא ךָאד ןלעװ רימ ? ןיילַא טסייה סָאװ ? ןַאמ ריא ? ןייז ריא טעװ ואוו ןוא

 עשזסָאװ ,ךיוא טניירפ עטוג ןייק ןלעפ טשינ ןלעוו'ס ,עּפורט עצנַאג ַא --- ןייז

 ןטרָאד ןיוש ןבָאה רימ ? שינעטסיוװ ַא זיא סעלעשזדנַא-סָאל --- ריא טניימ

 ,טרָאד ןצעזַאב וצ ךיז רָאג ןטכַארט ךיא ןוא ידייס ,לָאמ עכעלטע טליּפשעג

 ?רעדניק ןייק ןריובעג טשינ ןרעו סעלעשזדנַא-סָאל ןיא : ריא טניימ סָאװ

 ? ךָאװ ַא ריא טליוו לפיוו !שירַאנ טשינ ךיז טכַאמ

 :רָאפ ךַאברעױא טגייל ,ן'דלעפ טימ גנוטַארַאב רעליטש ַא ךָאנ --

 .ךָאװ ַא רַאלָאד 100 ןלָאצ ךייא ןלעוװ רימ ,ווָאקָאלבַאי --

 .ץיוו ַא ןיא ךיא גערפ -- ? ןדייב רַאפ --
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 .עגושמ יוװ ןָא ךַאברעיױא ךימ טקוק -- ?ןיילַא ךייא רַאפ ,ןעד סָאװ

 ריא ?ןָאיני רעד וצ ןיוש טגנַאלַאב ריא ?"רַאטס, ַא ,ריא טנייז סָאװ --

 -נַא:סָאל זיב תואצוה-עזייר יד ןטסָאקּפָא זנוא טעװ סע סָאװ ןעד טסייוו

 !ןגעמרַאפ ַא ? סעלעשזד

 ךיילג רימ רע טזָאל -- ןרָאפקירוצ ףיוא תואצוה יד ךייש סָאװ ,ָאי ---

 רעד זיא ױזַא .ךיז רַאפ רערעדעי ןרָאיטקַא יד ןיוש ןלָאצ סָאד --- ןסיוו

 ,רימ ןלָאצ ןיהַא ,םַאנסיױא ןייק טשינ ריא טנייז ,ןָאינוי רעד טימ ךַאמּפָא

 ןטכַארט טשינ ןליפַא טפרַאד ריא ,וָאקָאלבַאי ,ללכה ,ריא טלָאצ קירוצ

 טרעוו ךייא רַאפ זיא סָאװ ןוא .העש רעקיד'לזמ ַא ןיא ןייז לָאז ןוא וצ-טגָאלש

 "וינ םעד ןופ ןרעו רוטּפ טעװ ,ןדנעטשמוא עריא ןיא ,ינעשזד רעייא סָאװ

 ןיא ןײרַא רימ רע טצַאש -- !ןטלעק ןוא ןעיינש יד טימ רעטניוו רעקרָאי

 ,היחמ ַא ,טנייש ןוז יד !ןדע-ןג ַא ךָאד זיא עינרָאפילַאק ןיא טרָאד -- .ןדנ

 "נַארָא ! "ןזָאד, ַא לקינ ַא רַאפ ןטרָאד ןעמ טגירק לּפע-זייּפ ! רעמייב-ןעמלַאּפ

 ךיז טעוװ ריא ,ןייז היחמ ךיז טעוװ ינעשזד .רעטסנעפ ןרעטניה ןסקַאװ סעשז

 ? ריא טגָאז עשז-סָאװ ,ללכה ...ךיז טעוװ דניק סָאד ,ןייז-היחמ

 רעטרעדנוה ַא ךָאד זיא עגַאל רעזנוא ןיא ? ןגָאז טנעקעג ןיוש ךיא בָאה סָאװ

 "ןרע ןַא :יאנת ַא טימ רעבָא םיכסמ ןיב ךיא .טשינרָאג יו רעסעב ךָאװ ַא

 -קירוצ תואצוה ףיוא רעלוט רָאּפ ערטסקע ןַא ןכַאמ שטָאכ רימָאל .טנווָא

 ,קרָאי-וינ ןייק ןָאזעס ןכָאנ ןרָאפוצ

 עינרָאּפילַאק ןייק געוו ןפיוא

 טכַארטַאב ץלַא ךָאנ ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל זיא 1926 רָאי ןיא

 -ןָארפ, ַא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ לקניוו רעוװיטימירּפ ַא יװ ןרָאװעג

 -ָארּפ ןקידנּפַאכרַאפ-םעטָא םעד טכיירגרעד טשינ ךָאנ טָאה סָאװ חטש-*ריט

 -ילָאה; טשינ ןעוו .עיצַאזיליוװיצ רענַאקירעמַא רעקידנסקַאװ רעד ןופ סערג

 טסואוועג טשינ טלעו יד טלָאװ ,ןעמליפ-ָאניק יד טריצודָארּפ'מ ואוו ,"דואוו

 -סָאל יו "ךרכ, ַאזַא טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפיוא ךיז טניפעג סע יצ

 טייוו ליימ רענַאקירעמַא טנזיוט יירד רעבירַא זיא סָאװ טָאטש ַא ,סעלעשזדנַא

 ,קרָאי-וינ ןופ --- עקירעמַא ןופ ץרַאה ןקידנזיורב םעד ןופ

 ןופ ןַאלּפָארע-טעשזד ַא ןיא ןָאט-ילפ ַא ןעק'מ ןעוו ,ןטייצ עקיטנייה

 -ַאב וצ רעווש זיא ,העש ןביז-סקעז ַא ןיא סעלעשזדנַא-סָאל ןייק קרָאידוינ
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 -סקע ןַא טימ עזייר עקיבלעז יד טָאה ןרָאי ענעי ןיא זַא טקַאפ םעד ןפיירג

 יד .טכענ ףניפ טימ געט סקעז יװ רעקינייו טשינ טרעיודעג גוצ-סערּפ

 -מעװקַאב יד טַאהעג טשינ רעכיז ןבָאה ןיהַא טריסרוק ןבָאה עכלעוו ןענַאב

 -לעוו ןגוצ-סערּפסקע ענרעדָאמ עקיטנייה יד ןופ עיצַאדָאמָאקַא ןוא ןטייקכעל

 ןיא ןעמ טרָאפ טנייה .תעל-תעמ יירד עּפַאנק ןיא געוו םעד ךרוד ןדיינש עכ

 -נזייר רעד ידכ ,ןעמליפ עטסעיינ יד טזייוו ןעמ ואוו ,סענָאגַאװ עטליקעג יד

 .געוו ןפיוא ןקילײװגנַאל טשינ ,םולשו-סח ,ךיז לָאז רעקיד

 -תריסמ, ןקילָאמ-ליפ ןוא ןטייקירעװש עלַא יד ףיוא קידנקוק טשינ

 ןייק ךיוא ןגָאלשרעד זיא סע יװ ךיז ?ןרעטשירעדנַאװ; עשידיא ןבָאה ,"שפנ

 יד ֹוצ עניב רעד ןופ טרָאװ עשידיא סָאד טכַארבעג ןוא סעלעשזדנַא סָאל

 .עינרָאפילַאק ןופ םיבושי עשידיא עקידנצָארּפש ,עטסעיינ

 טימ .רַאלָאד טרעדנוה טריסנַאװַא ךַאברעױא רימ טָאה רָאפסױרַא ןרַאפ

 זיב ,העיסנ רעד ךרוד ןעמוקסיוא טפרַאדַאב רימ ןבָאה רעטרעדנוה םעד

 .עשזַאג ןלָאצ ןוא ןליּפש ןביֹוהנָא טעוו'מ

 עטסגניא ןיימ זַא ןטַאט ןיימ ןופ ווירב ַא ךיא גירק גָאט ןקיבלעז םעד

 ריא .רוחב םענייפ ַא רַאפ ןרָאװעג הלכ ַא לזמ טימ זיא ,ע'לחר ,לרעטסעווש

 -רעטילימ ןשילױּפ ןופ טרעקעגקירוצ טשרע ךיז טָאה ,יקצַאנַאק לשרעה ,ןתח

 ,בורקב ןרעוו טעװַארּפעג טעװ ,עטַאט ןיימ טביירש ,הנותח רעייז .טסניד

 ןשיווצ טשינ וליפַא ,טיידעגנָא טשינ לָאמנייק עטַאט ןיימ טָאה טציא זיב

 בָאה ,ןקַאילָאּפ יד טוג קידנענעק .ענדָארג ןיא עגַאל רעייז ןגעוו ,תורוש יד

 רעטנוא ןטרָאד ייז זיא'ס רעטיב ןוא רעטסניפ יװ ןענַאטשרַאפ ןיײלַא ךיא

 ,םייחס :ןבירשעג עטַאט ןיימ רימ טָאה לָאמ סָאד .םישזער ןשיליוּפ םעד

 -רַאפ וטסעװ ,הנותח ריא וצ ןע'לחר ןפלעהסיורַא סעּפע טימ טסנעק וד ביוא

 ,"הווצמ עסיורג ַא ןעניד

 םעד ןעמענ וצ רימ רַאפ ןעוועג גונעג ןענייז רעטרעוו סנטַאט ןיימ

 קידנגערפנָא טשינ ,ןוא ןבעגעג רימ טָאה ךַאברעיױא סָאװ רעטרעדנוה ןצנַאג

 ףיוא *קנַאב דעטיײמַאגלַאמַא; רעד וצ ןגָארטעגקעװַא סע ,ןליפַא ן'ינעשזד ייב

 -עג'השרד ַא יו שיפַארגעלעט טקישעגקעװַא ךיילג סע ןוא רעווקס-ןָאינוי

 טימ (גניליווצ ןופ "המשנ עבלַאה; יד) ןע'לחר רעטסעווש ןיימ רַאפ קנַאש

 ,ןע'ילשרעה ןטרעשַאב ריא

 טימ לקעּפ ַא סעלעשזדנַא-סָאל ןייק געוו ןפיוא ןעמונעגטימ ןבָאה רימ

 ךיא ."יקנק ןַאב רעד ףיוא ףױרַא רימ ןענייז ,ןמוזמ ךייש סָאװ .גרַאװנסע
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 ,"סושרָאפ, ךָאנ ן'דלעפ ייב ןוא ץכַאברעיױא ייב ןטעב ןייג טשינ ךָאד לעווי

 -סױרַא ןרַאפ ךָאנ ךַאמּפָא רעזנוא טשינ טלַאה ךיא זַא ןסייהעג ךָאד טלָאװ'ס

 "וה ַא ןגָארקעג טשרע ךָאד בָאה'כ ?טלעג רעדיוו ןיוש טעב ךיא : ןרָאפ

 רעד ייב ינעּפ ַא טשינ ןבָאה רימ זַא ןסיוו ייז ןלָאז סָאװ וצ ןוא ? רעטרעד

 ןיא ןזָאלרעביא זנוא ןוא ןקילג יד ןייז לחומ ךָאנ זנוא ןענעק ייז ? המשנ

 ךיז רימ ןלעװ ,טנכערעגסיוא ךיא בָאה ,ןרָאפ ןיוש ןלעוװו רימ זַא .קרָאיזוינ

 ןברַאטש ןזָאל טשינ זנוא ןעמ טעװ געוו ןפיוא .ןבעג-הצע ןַא זיא סע יוװ ןיוש

 ,רעגנוה ןופ

 ַא ןיא רעבירַא רימ ןעייג ןפָאלש םוצ .,ןָאגַאװ-ןטסירוט ןיא ןרָאפ רימ

 עקידרעירפ ערעזנוא ףיוא קירוצ רימ ןעייג ירפ רעד ןיא .ןָאגַאװ-ףָאלש

 .רעצעלּפ

 ןיא ןסע עּפורט רעד ןופ עקינייא ןעייג עזייר רעד ןופ גָאט ןטשרע םעד

 םילכאמ יד טימ לייורעד ךיז ןקיווק ךיא ןוא ינעשזד .ןָאגַאװ-ןַארָאטסער

 | .ןעמונעגטימ ןבָאה רימ סָאװ

 28 לא
 | יא

 ףיוא לעטשּפָא-ץעזרעביא ןַא זיא'ס .ָאגַאקיש זיא עיצנַאטס עטשרע יד

 -?סַאלַאּפ; ןופ רַאסערּפמיא רעד עּפורט רעד ןטרַאװּפָא ןעמוק'ס .גָאט ןבלַאה ַא

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ןרָאיטקַא עשידיא .,ןַאמקילג סַאילע ,רעטַאעט

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןייק געוו ןפיוא ייברַאפ ןרָאפ רימ זַא ןסייוו יז .ָאגַאקיש |

 רעבָא ,ָאגַאקיש טָאטש רעד ףיוא קוק ַא ןּפַאכ וצ קרַאטש ךיז טסולג רימ

 םורַא ךיז רימ ןעיירד ..רעווש סָאד זיא ,ןדנעטשמוא עריא ןיא ,ן'ינעשזד רַאפ

 ךיז רימ ןזָאל טכַאנרַאפ ןוא לַאז-טרַאוװ ןיא ןציז רימ ,לַאזקָאװ ןפיוא לסיבַא

 ,געוו ןיא רעדיוו

 -סער ןיא קיטשירפ ןסע ןעייג ןרָאיטקַא יד ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא

 ,ןציז רימ --- גָאטימ ןסע ןעייג עלַא .ןציז ךיא ןוא ינעשזד -- ןָאגַאװיןַארָאט

 ןעייג סָאװ :טדערַאב ןיוש זנוא ןבָאה ןרָאיטקַא-הרבח .ןציז רימ --- טנוװָא ןיא

 -עגנָא ךיז טָאה דלעפ ירעה זיב ?טלעג סָאד ןעװעלַאשז ייז ?ןסע טשינ יז

 : :טגערפעג ןוא טומ טימ ןעמונ

 -וצ זנוא טימ ןסע טשינ ריא טייג סָאװרַאפ ,ינעשזד ,ווָאקָאלבַאי --

 | ? ןעמַאז



 663 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד סורַא / װָאקָאלבאי ןַאמרעה

 ןעגנַאגעגטימ ןרעג רעַײז ןטלָאװ רימ זַא ןייז'הדומ טזומעג בָאה ךיא

 ןיא סעּפע ןעמענ וצ טייצ עקַאט ןיוש זיא'ס ,ןָאגַאװ'ןַארָאטסער ןיא ייז טימ

 -- ןסע ןרַאפ ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ ןבָאה רעבָא ךָאד ףרַאד'מ ,ןיירַא ליומ

 רעטרעדנוה םעד ןָאטרַאפ בָאה ךיא סָאװ ףיוא ךיוא םיא לייצרעד ךיא ?ןיינ

 טשינ ןעמ טפלעה יװ ,ןרָאפסױרַא ןרַאפ ןבעגעג רימ טָאה ךַאברעיױא סָאװ

 ? הנותח ריא וצ לרעטסעווש ַא סױרַא

 טרעוו'ס .רעקיצפופ ַא דלעפ רימ טגנַאלרעד ,השעמ רעד ןופ רעטרירעג ַא

 ,ןגיוא יד ןיא קיטכיל רימ

 ןרָאיטקַא ןשיווצ -- יורפ ןיימ וצ ךיא גָאז --- ינעשזד ,ןיוש וטסעז --

 ,ןַאגַאװ"ןַארָאטסער ןיא ןסע םוק .ןייג ןריולרַאפ טשינ לָאמנייק ןעמ ןעק
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 ,לקַאניּפ ַא ןליּפש טימ טייצ יד ןעמענרַאפ רעליּפשיוש םירבח ערעזנוא

 ןעק'כ ןוא ןָאגַאװ ןופ רעטסנעפ ןכרוד סױרַא רדסכ קוק ךיא .רעקָאּפ רעדָא

 "דנַאל רענַאקירעמַא םעד ןופ טייקיזיר רעד טימ ןגיוא עניימ ןקיטעז טשינ

 ,עּפָאריײא ןיא ,םורַא טייקנײש-רוטַאנ רעשיטָאזקע רעד טימ ןוא םענרַאפ

 ןליפַא ,.רעדנעל עכעלטע גָאט ןייא ןיא ךרודַא ןעמ טרָאפ ,ךימ טרעדנואוו

 ןכַארּפש ערעדנַא ןדער ןשטנעמ יד רָאנ ,עקיבלעז יד זיא עמַארָאנַאּפ יד

 ,סעיזיוער ,עיצקעּפסניא-שזַאגַאב עלייוו עלַא ,סעזיוו ,ןטרָאּפסַאּפ ףרַאד'מ

 ךיז טייב'ס ,טכַאנ ןוא גָאט ןרָאפ ןוא רימ ןרָאפ טָא -- עקירעמַא ןיא ָאד

 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ץלַא זיא'ס ןוא ,גנונעכער-טייצ יד ,עמַארָאנַאּפ יד
 רעטסנעפ ןכרוד ןעז וצ ןטרַאװרעד טשינ ןיוש ךיז ןעק ךיא .עקירעמַא .ןופ-

 ,טגָאזעגוצ רימ טָאה ךַאברעיױוא סָאװ רעמיײב-ןעמלַאּפ יד

 ןרָאפכרוד סָאד זיא עזייר רעגנַאל רעזנוא ףיוא עטסמעווקַאבמוא סָאד
 טשינ זיא ןטרָאד ץיה יד .ַאנָאזירַא ןוא ָאקיסקעמדוינ ןופ (רבדמ) *טרעזעד; םעד
 ,שינעמוקּפָא ןַא רָאג געוו קיטש סָאד זיא ן'ינעשזד רַאפ .,ןגָארטוצרעבירַא

 ,ןעועג טשינ ןַאד ךָאנ ןענייז ןטַארַאּפַא-ליק טימ סענָאגַאװ עטליקעג ןייק

 --- רָאטַאליטנעװ ַא ןָאגַאװ ןופ לקניוו ַא ןיא טיירדעג ָאי ןיוש ךיז טָאה ןוא

 ...ןזָאלבעגסױרַא יו רעמ טפול-רבדמ עסייה יד ןזָאלבעגניירַא סע טָאה

 רעקיטש טימ רעליק:רעסַאװ םעד ןדָאלַאב ןעמ טָאה לעטשּפָא ןדעי ףיוא



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 664

 ּפָאק םוצ טגיילעג ןוא רעכעטנַאה ןיא טלקיוװעג רימ ןבָאה זייא סָאד ,זייא

 .ייטרעטנימעג יז טָאה זייא סָאד .תונמחר ַא ןעוועג רָאג זיא ן'ינעשזד ףיוא

2 6 
! 8 

 יז !רעמיײב-ןעמלַאּפ יד !ַאהַא .עינרָאפילַאק וצ ךיז ןרעטנענרעד רימ

 "טַאלּפ רעד ףיוא רעטנורַא ןעייג רימ ,ּפָא ךיז טלעטש ןַאב יד !ָאד ןענייז

 ןסיורד ןיא טנערב ץיה יד יו קילדעװ .סיפ יד לסיבַא ןייגעצ וצ ידכ עמרָאפ

 .היחמ ַא ןָאגַאװ ןיא ןיוש זיא

 רעייז ןפיוקרַאפ ייז .רענַאידניא םורַא ךיז ןעיירד ןלעטשּפָא ןַאב יד ייב

 סעּפע .ןעלקיטרַא עטבעװעג-טנַאה ,סעקצַאצ עטצינשעג :גנוטעברַאסיוא

 "ולב יד ןגעוו .טייקכעלקריוו רעד ןיא ייז עז ךיא זַא טשינ רימ ךיז טביולג

 -נײרַא עסייו יד טימ טריפעגנָא ןבָאה רענַאידניא יד סָאװ ,ןפמַאק עקיט

 טרעדנואווַאב קרַאטש בָאה'כ .ענדָארג ןיא ךָאנ טנעיילעג ךיא בָאה ,רעגנירד

 יז ךיא עז רעטציא .לרוג ןרעטיב רעייז טליפעגטימ ןוא טייקשידלעה רעייז

 זנוא ייז ןטָאב ןקילב עמוטש טימ ,עטרינגיזער ,עכעלדירפ רעבָא ,עקידעבעל

 סָאװ ,ךעבענ ,רענַאידניא עמערָא .ייז טימ דיילטימ בָאה'כ ,הרוחס רעייז ןָא

 ..+!ןרָאװעג זיא ייז ןופ

 כא
 ו לא

 ,םלוע רעסיורג ַא ּפָא זנוא טרַאװ סעלעשזדנַא-סָאל ןיא לַאזקָאװ ןפיוא

 -רָאפע ןופ עבַאגסױא רעסעלעשזדנַא-סָאל רעד ןיא ןדלָאמעג ןעוועג זיא'ס

 "נוא ייב .ןָא טמוק עּפורט יד זַא *עמיטש רעינרָאפילַאק ןיא ןוא "סטרעוו

 "ומ רענַאקיסקעמ ןופ רעטסעקרָא ןַא זנוא דובכל ףיוא טליּפש ןעמוקנָא רעז

 ,ןליּפש ןלעוו רימ ואוו ,רעטַאעט-*לַאטיּפעק, םעד ןופ תיבה-לעב רעד .רעקיז

 ,קיזומ טימ ןייז-*םינּפ-לבקמ, זנוא ןעמוקעג רע זיא ,דיא רענַאקיסקעמ ַא זיא

 .עדָאמ ַאזַא ןטרָאד זיא'ס

 ןַא) ןַאמרעסַאװ וָאשזד :ןטָאירטַאּפ-רעטַאעט יד ּפָא זנוא ןטרַאו סע

 טימ ץלָאהנהעש דוד רָאיטקַא רעד ,רַאק ןזח ,(סינ עשילעוו ןופ רעטרָאּפסקע

 טמענ'מ ,ןטסיפַארגָאטָאפ ,סרעטרָאּפער ןייק טשינ ךיוא ןלעפ'ס .יורפ ןייז

 ןייק ןָא ןעמוק ייז ןעוו *סרַאטס-םליפ, עשילגנע יד יװ טקנוּפ ףיוא זנוא



 5 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעד םוװַא / וװָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 .רימ טלעפעג'ס רעבָא .גנוניישרעד עיינ ַא סָאד זיא רימ רַאפ .,דואווילָאה

 רעליּפשיוש עשידיא ןבָאה ןעמוקנָא םייב םינּפ-תלבק ַאזַא) ןייז ףרַאד ױזַא

 ,(עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא רָאנ ןגָארקעג

 וצ *סָאלַאגנָאב, ןגָאמרַאפ יורפ ןייז טימ ץלָאהנהעש דוד רָאיטקַא רעד

 ,"סטייה-ליובא ןופ טנגעג רעשידיא רעד ןיא ךיז ןעניפעג ייז ,ןעגנידרַאפ

 ,ענעשעק רעזנוא רַאפ טשינ לייוורעד זיא סָאד יו ױזַא ."טירטס-לּפמעט; םורַא

 ןייז טעוו'ס .רעטַאעט ןבעל רעמיצ ןטרילבעמ ַא ןעגניד וצ רימ ןסילשַאב

 ,"ריעפ-רַאקע ןרָאּפשרַאפ ןלעװ רימ ןוא ן'ינעשזד רַאפ רעגנירג

 זיא גָאטיײב :טגָאזעגסיױארָאפ זנוא טָאה'מ יו טקנוּפ זיא רעטעװ רעד

 "ייוצ רעד ףיוא רעבירַא ןעמ טייג ,טייז רעקינוז רעד ףיוא רָאנ רעבָא ,סייה

 שיּפָארט ,ליק ץנַאג טפול יד זיא טנוװָא ןיא .היחמ ַא ,ליק ןיוש זיא טייז רעט

 ,םענעגנָא ןוא

 בושי רעשידיא רעד ,ןעיוב ןיא ךיז טלַאה סעלעשזדנַא-סָאל טָאטש יד

 ןצעזַאב וצ ךיז ןדיא רעהַא ןעמוק גָאט ןדעי .ןרעסערגרַאפ ןיא ךיז טלַאה

 טײרּפשעצ ןענייז ןטנגעג עטניואוַאב יד .עיצַאטרָאּפסנַארט טימ זיא הרצ ַא

 ןטפַאשדנַאל עטסוּפ ןופ ןליימ טימ ערעדנַא יד ןופ ענייא טלײטעגּפָא ןוא

 :זיא םעלבָארּפ סָאד .שוביש ַא רַאפ דנַאל רעקיטש עצנַאג ןפױקּפָא ןעקימ

 טרעװ -- טכַאנירעביא ןרעו ךייר ןעק'מ ?שוביש םעד ןעמ טמענ ואוו

 ,טרימַאלקער םוטעמוא

 עשּפיה ַא ןּפעלש ךיז ןעמ ףרַאד ןטייווצ םוצ טנגעג ןייא ןופ ןעמוק וצ ידכ

 -ָאטיוא ןַא טגָאמרַאפ סָאװ םעד זיא טוג ןוא ליואוו ,רַאק-טירטס ַא טימ טייצ

 ,ליבָאמ

 א
 א

 טוַאס; ףיא ךיז טניפעג ,ןליּפש רימ ואוו ,?רעטַאעט-לָאטיּפעק; סָאד

 ,טָאטש ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא יײװדָארב וצ טנעָאנ ,"טירטס-גנירּפס

 -רַאפ ,"סטרעוװרָאפ, ןופ עיצקַאדער יד זיא רעטַאעט ןופ טייוו טשינ

 ןופ סיפָא-טּפױה רעד ךיא זיא ןטרָאד .טיוועל סוילושזד ןופ טעטלַאװ

 -דָארג יד ןענייז רעוט עקיטכיוו יד ןופ .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא גניר-רעטעברַא

 רָאטקיװ ,יקָאנעװַאק רָאטקָאד ,רעש ירעה טַאקָאװדַא רעד :טיײלסדנַאל רענ

 ,(יקסװָאסַאק לקנַאי) יעק קעשזד ןוא סיאול םַארבייא ,ןיוועל לַאס ,רעקַאנעמ
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 רעינרָאפילַאק; יד זיא סעלעשזדנַא-סָאל ןיא גנוטייצ עשידיא עטייווצ יד -

 ,ןַאמסטרָאװ לאקזחי ר"ד זיא רָאטקַאדער רעד ."עמיטש

 -סער עשירַאגנוא ע'רשכ עכעלטע ןַארַאפ ןענייז רעטַאעט םוצ טנעָאנ

 -ינעפ; ַא ןיא רימ ןסע .זנוא רַאפ רעייט-וצ זיא ןטרָאד .ןענַארָאט

 -עגסיוא זיא ,ןטרָאד טסע ןעמ סָאװ לקיטרַא-זייּפש רעדעי ."עירעטעפַאק

 ,טנעס 59 ןפערטַאב ןעק טײצלָאמ רעצנַאג ַא :לשמל ,ינעּפ רעד וצ טנכער

 ? רעקיליב ןייז ןעק סָאװ .ינעּפ רעד וצ ץלַא רעבָא -- רעמ רעדָא ,טנעס 3

 ןעמ .קַאמשעג ןוא שירפ זיא ןסע סָאד רעבָא ,ןילַא עקַאט ךיז טריוורעס'מ

 -עג טשינ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ןטכורפ טימ ןטַאלַאס עכלעזַא ןטרָאד טגירק

 קילבנָא םעד טָאה *ןַארָאטסער-ינעּפ, רעד ,טשינ רעכיז ענדָארג ןיא ,ןעז

 טפַאש קיזומ-לגרָא יד .ןענַאטנָאפ עקידנצירּפש טימ ןטרָאג ןשיּפָארט ַא ןופ

 "סּפיט; ןייק ןעמ ףרַאד ןיײגקעװַא םייב .ןסע םוצ ערעפסָאמטַא עמענעגנָא ןַא

 ?טכעלש ָאד זיא סָאװ .ןזָאלרעביא טשינ

+ | 

 .עבָארּפ וצ ךיז ןלעטש רימ .הנשה-שאר-יאצומ ןָאזעס םעד ןָא-ןביוה רימ

 ַאילושזד ,דרַאהנייר ינעפ ,דלָאגנהעש ידייס : ןופ טײטשַאב עּפורט רעזנוא

 ,טסענלעגָאפ םעס ,דלעפ ירעה ,ךַאברעױא םעס ,טסענלעגָאפ ןילוָאּפ - ,ידַארַאװ

 םייח -- רָאילפוס .ךיא ןוא ןַאמיירפ ינע ,ןַאמיירפ ףלָאדַא ,קינרעװ קחצי

 -נהעש דערפ --- רעטלַאװרַאפ ; ןַאמשיײלפ ינעשזד --- טנעגיריד ;סַאילדָאּפ

 ןעמָאנ א ,קינעמילּפ ַא ס'ידייס) דלָאגנהעש טרעבלַא : ןלָאר-רעדניק .;דלָאג

 | ,(דלָאגנהעש אבא רעליּפשױש םעד רעטָאפ ריא ךָאנ

 ןופ עטערעּפָא ןַא ,"הנותח עשינעמור יד; זיא גנוריפפיוא עטשרע יד

 -סײגַאב טָאה סָאװ *רעגַאלש; ַא -- רעלדנַאט ץרּפ ןופ קיזומ טימ ,רָאש השמ

 יד טָאה'מ ואוו םוטעמוא רָאנ ,קרָאיוינ ןיא רָאנ טשינ םלוע םעד טרעט

 רעטנורַא עבטב ןקוק עכלעוו ,"רעקעמשנייפא יד וליפַא .טליּפשעג עסעיּפ

 רעד זַא ןבעגוצ טזמעג ןבָאה ,רנַאשז ןטכייל ןופ עסעיּפ רעשידיא ַא ףיוא

 זיא עשרַאװ ןיא ןטלעו טרעק סָאװ סנױזַא סעּפע טגָאמרַאפ לקַאטקעּפס

 גנַאל טשינ) לָאמ 200 רעבירַא ןרָאװעג טליּפשעג "הנותח עשינעמור, יד

 ,(לארשי תנידמ ןיא גלָאפרעד טימ ןרָאװעג טיײנַאב עטערעּפָא יד זיא קירוצ

 -לַאנָאשענ; רעקרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא עסעיּפ יד זיא לעניגירָא

 טָאה עטערעּפָא יד .ןייטשנעזָאר לעומעס ןוא וועדעבעל ןרהַא טימ ,*רעטַאעט
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 טָאה עלָאר ס'נייטשנעזָאר ,לַאנָאסרעּפ רעזנוא וצ טסַאּפעגוצ ןייֿפ רעייז ךיז'

 ןבָאה ןלָאר ס'וועדעבעל ןרהַא ןוא ס'נַאמסייו יסעב .דלעפ ירעה טליּפשעג

 ,ךיא ןוא דלָאגנהעש ידייס טליּפשעג

 ךיוא לקַאטקעּפס רעד טָאה ױזַא ,טלעו רערָאג רעד ףיוא יו טקנוּפ

 עקיצרַאה ס'רעלדנַאס ץרּפ .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא סיפ יד ףיוא טלעטשעג זנוא

 ןעגניז ןוא ןליּפש סָאד ,סעיצַארָאקעד יד ,ץנעט יד ,ןעמויטסָאק יד ,קיזומ

 ס'רעלדנַאס ץרּפ וצ .טָאטש ןיא םשוד ַא טכַאמעג ןבָאה ,רעליּפשיוש יד ןופ

 םולש ,םיארונ-םימי דובכל ,רעמונ ַא ןבעגעגוצ דלעפ ירעה טָאה רעדיל

 עשידיא סָאד; :עיציזַאּפמָאק עיײנ-לנָאּפש ַא ס'רָאש לשנַא ןוא ס'עדנוקעס

 ,ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג זיא רעטַאעט סָאד ןוא -- "דיל

 עשירַאגנוא עגנוי יד טסַאֿפעגוצ ךיז טָאה ן'דלעפ וצ ןירָאינטרַאּפ סלַא

 -רעווש ןעמוקעגנָא ריא זיא שידיא ןדער סָאד .ידַארַאװ ַאילושזד ענָאדַאמירּפ

 ןשיוצ רערערַאפ עליפ עריא ייב ןעמונעגסיוא טָאה ןעגניז ריא רעבָא ,ךעל

 ,ןדיא עשירַאגנוא יד

 -טּפיוה ערעזנוא טימ טעװַארּפסעג גנירג רעייז ךיז ןבָאה ךיא ןוא ידייס

 ס'ועדעבעל .טַאהעג האנה קרַאטש רעייז זנוא ןופ טָאה םלוע רעד .ןלָאר

 רימ רַאפ זיא ,גנַאזעג ןייז ןוא רוחב ןשיאעּפָארײא ןקידעבעל ַא ןופ עלָאר

 ןרַאפ קימ יד .ןעגניז םוצ ייס ןוא ןליּפש םוצ ייס ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג

 ,ידייס טריפַארגָאערָאכ טָאה ץנעט יד .ינעשזד טרישזנַארַא טָאה רעטסעקרָא

 ,ךיא בָאה -- עטערעּפָא יד טריסישזער ןוא טריפעגפיוא

 טשינ זנוא ןבָאה לקַאטקעּפס םעד רַאפ סרעצנעט ןוא סרעגניז ןייק |

 -לעוו ,גרַאװגנוי גונעג טײרדעגמורַא טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה'ס .טלעפעגסיוא

 ,"סיוואומ , יד ןיא ערעירַאק ַא דואווילָאה ןיא ןפַאש וצ ךיז טכוזעג ןבָאה עכ
 עגנוי רעקילדנעצ ...,קידנטרַאו רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא שממ ןענייז יז
 ןעמעננײרַא ייז לָא'מ ןטעב ךיז ןעמוקעג ןענייז סרעגניז ןוא סנירעצנעט
 ערעירַאק ריא ןביוהעגנָא טלָאמעד טָאה רעטַאעט ןיא זנוא טימ .רָאכ ןיא
 ריא ןעוו .ָאיר-לעד סערָאלָאד עסירטקַא .ענערָאװעג-טמירַאב רעטעּפש יד
 ןופ עלעדיימ ַא ןעוועג יז זיא רעטַאעט ןיא זנוא וצ טכַארבעג יז טָאה עמַאמ
 -קעמ *ָאלָאס, טצנַאטעג יז טָאה "הנותח רעשינעמור, רעד ןיא .17 רָאי ַא
 | | ,ץנעט רענַאקיס

 -וצ ץלַא .ןלָאר ערעייז טריפעגכרוד שינעמכַאפ ןבָאה רעליּפשיוש עלַא
 -סיורג ןופ לקַאטקעּפס ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא טּפַאלקעג טָאה ןעמַאז
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 זנוא ןגעוו ןבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע ןוא עשידיא יד .םענרַאפ ןשיטָאטש

 "סרַאטס-יוװאומ, עטמירַאב-טלעװ יד ןופ ךס ַא .ןעלקיטרַא-ביול ןבירשעג

 םערַאװ זנוא ןבָאה ייז ןוא גנולעטשרָאפ עשידיא רעזנוא ןעז ןעמוקעג ןענייז

 ,טסירגַאב

 .רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא ןוא ָאנַאיּפ רעד ףיוא טליּפשעג טָאה ינעשזד

 עריא דוסב ןטלַאה וצ .טרידָאלּפַא ןוא טרעדנואווַאב יז טָאה םוקילבוּפ סָאד

 ןַא ןענַאטשרַאפ דלַאב טָאה םלוע רעד ,טנעקעג טשינ יז טָאה ןדנעטשמוא

 ןעמ זיא גנולעטשרָאפ רעדעי ייב ,ריא טימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש ןוא קסע

 ,טליפ יז ױזַא יו טגערפעגכָאנ ךיז ןוא רעטסעקרָא םוצ ריא וצ ןעמוקעגוצ

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןעמוקעג ןענייז סע .טבעלעגפיוא טָאה בושי רעד

 -ליואוו ערעייז רַאפ "ןדנָאפ, ןפַאש וצ ףיוא ןעגנולעטשרָאפ עצנַאג טפיוקעגּפָא

 װָא יטיס; טציא) *םוירָאטַאנַאס , ,"םינקז-בשומ, יװ :ןטקעיארּפ עקיטעט

 ןיא "תוליהק; יד רַאפ ןוא סעיצוטיטסניא עשיטָאטש ערעדנַא רַאפ ,("פוָאה

 ךָאװ עדעי "ןקַאב; ןופ הרדס יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .םייה רעטלַא רעד

 טָאה'מ .ךָאװ ַא ןסעיּפ ייווצ זיא -- טפרַאדַאב טָאה'מ זַא ןוא ,עסעיּפ עיינ ַא

 ,..טציוושעג

 עשירַארעטילק יד ןריפנייא ןלָאז רימ זַא ן'כַאברעױא ןייא דער ךיא

 -ער ןטסנרע ןופ ןעגנולעטשרָאפ עלעיצעּפס עקיזָאד יד-טָא ,?סקיטשרענָאד

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ךיוא םלוע ןסיורג ַא ןגיוצעג ןבָאה רַאוטרעּפ

 ןוא ןירעליּפשיױש יד ןעוועג זיא עּפורט רעזנוא ןיא חוכ רעקיטכיװ ַא

 עמיטש-רענעמ עקידנעטשלופ ַא טגָאמרַאפ טָאה יז .דרַאהנייר ינעפ ןירעגניז

 ךיוא ,ןלָאר -ןעיורפ ץוח ,יז טָאה טנגוי רעד ןיא .ןָאטירַאב ןשיריל ַא --

 עלָאר-טּפיוה יד ןליּפש וצ טדערעגוצ ריא ןבָאה רימ ,ןלָאר-רענעמ טליּפשעג

 טָאח'ס ."רוחב-הבישי רעד; סיקסװערַאטָאלָאז רָאדיזיא ןיא ,"רודגיבַא; ןופ

 ס'דרַאהנייר ינעפ .יורפ ַא טגניז ןוא טליּפש סָאד זַא ןביולג טנעקעג טשינ ךיז

 רעייז ךיז טָאה יז .ןרעה וצ סָאװ ןעוועג זיא סעיציזָאּפמָאק עשינזח ןעגניז

 רעוונעד רעד ןפלעה טימ טּפױהרעביא ,טייקיטעט-ללכ טימ ןבעגעגּפָא ליפ

 .עירָאטַאנַאס

 רעליואוו ַא ,דרַאהנייר סירָאמ רָאטקָאד וצ טַארייהרַאפ ןעוועג זיא ינעפ

 ץינעשזד ןעמונעג דלַאב טָאה רע .טסילַאעדיא ןַא רָאטקָאד ַא ןוא שטנעמ

 רע יוװ ױזַא .רעטכָאט ענעגייא ןַא יו טיהעגּפָא יז ןוא החגשה ןייז רעטנוא

 -ָארּפ םעד וצ זנוא רע טרידנעמָאקער ,שטנעמ רערעטלע ןַא ןיוש זיא ןיילַא
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 ץינעשזד רַאפ ךיוא טכַאמ רע .דרָאבמעל רָאטקָאד רעדואווילָאה ןטנענימ

 רָאטקָאד רעד ואװ לָאטיּפש-"ַאקינָאמיָאטנַאס; םעד ןיא עיצַאװרעזער ַא

 דרָאבמעל רָאטקָאד טעוװ ,דרַאהנייר רָאטקָאד ןופ תוכז ןיא .טריציטקַארּפ

 טעפמיק ַא רַאפ טגירק רע סָאװ רַארָאנָאה םעד ןופ לטרעפ ַא זנוא ייב ןעמענ

 ..."ןרעטש רעדואווילָאה; יד ייב

 א

 "עגוצ רעפָאש רעטרימרָאפינוא ןַא טָאה גנולעטשרָאפ רעיינ רעדעי וצ

 ןעוועג ןענייז רימ .קלָאפרָאּפ רעטלע ןַא ןיזומיל ַא ןיא רעטַאעט םוצ טריפ

 "נירג רעד זיא ןַאמ רעד זַא טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו טשַארעביא רעייז

 -רָאװ רעטסימ -- ?סרעדָארב רענרָאװ, :עמריפ-דואווילָאה רעד ןופ רעד

 ןיא טַאהעג ייז ןבָאה רעצעלּפ-ץיז עטריוורעזער ערעייז .יורפ ןייז טימ רענ

 טימ ךעלטניירפ רָאג ןרָאװעג ייז ןענייז ,רעטסעקרָא ןבעל ייר רעטשרע רעד

 ,ץ'ינעשזד

 ייב רענרָאװ רעטסימ טגערפ ןעגנולעטשרָאפ ערעזנוא ןופ רענייא ייב

 ןריפכרוד ןלָאז רעטסעקרָא ןטימ יז זַא ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ יצ :ן'ינעשזד

 קעשזד ,ןוז רעייז ןופ טריפעגנָא טרעוו סָאװ ,עיצנַאטס-ָאידַאר רעייז ףיוא

 ,קיזומ עשידיא ןופ םַארגָארּפ-ָאידַאר ןכעלטנכעוו ַא ,רענרָאװ

 ןסילוק יד רעטניה ןטעברַאפ ייז ינעשזד טָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 טרעהרעד בָאה ךיא ןעוו .עּפורט רעד טימ ןוא רימ טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה יז

 ,סעלעשזדנַא-סָאל רַאפ םַארגָארּפיָאידַאר ןשידיא ַא ןגעוו גַאלשרָאפ רעייז

 ,טּפַאכרַאפ דלַאב ןינע רעד ךימ טָאה

 רעשידיא ַא ָאי ןיוש ביוא ,ךיא גערפ --- ? קיזומ רָאנ סעּפע סָאװרַאפ --

 רָאג ךיז ןענייז ס'רענרָאװ יד ? ךיוא גנַאזעג טימ טשינ סָאװרַאפ ,םַארגָארּפ

 ,הצע ןיימ טימ היחמ

 םיבושי עשידיא יד ןריטנעזערּפ ןליוו רימ !לודג דובכב ?ןעגניז ---

 -ָאידַאר ַא :הנתמ ַא טימ --- יז ןגָאז -- טנגעגמוא ןוא סעלעשזדנַא-סָאל ןופ

 .ןושל-עמַאמ ףיוא םַארגָארּפ

 יד ןוא גנוטיירגוצ יד ןעמענרעביא לָאז ךיא זַא ,רָאפ רימ ןגייל ייז

 "רַאפ ייז ,ןגרָאזרַאפ ןיוש ייז ןלעװ עקירעביא סָאד .םַארגָארּפ ןופ גנוריפנָא

 ךיז ןזָאל רימ ןוא ןַארָאטסער םענעביוהעג ַא ןיא עּפורט עצנַאג יד ןטעב

 ,ס'רענרָאװ יד ,םיריבגה ןובשח לע ןייגליואוו
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 טָאה'ס ;טכַארטעג טשינ ךיא בָאה םַארגָארּפ םעד רַאפ טלָאצַאב ןגירק ןופ

 .ןעוועג סעיינ ַא סעּפע טרָאפ ךָאד זיא'ס ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז טלָאװעג ךיז

 ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז ןייג וצ ןסָאלשעגנָא דלַאב ךיוא ךיז טָאה דלעפ ירעה

 - {טלקנעװקעג ךיז טָאה ךַאברעיוא

 !סענזיב יד ןענע'גרה'רעד ךָאד טעוו'ס ?ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז ---

 רעד ןיא ןעגניז ןרעה ךייא טעוװ םלוע רעד זַא -- ט'הנעט'עג רע טָאה --

 ,םייה רעד ןיא ןציז ןביילב ןיוש ייז ןלעוו ,םייה

 ,טהנעט'עגנייא םיא טימ ךיא בָאה -- סענזיב רַאפ טוג ָאי זיא'ס --

 -לַאטיּפעק; םעד ןופ ןטסיטרַא יד ןענייז רימ זַא ןריסנָאנַא ךָאד טעוו'מ

 ? עמַאלקער עטכעלש ַאי'ס ,!רעטַאעט

 ןביולרעד זנוא לָאז רע זַא ט'לעוּפ'עג םיא ייב ךיא בָאה תורצ טימ םיוק

 טלָאצ סָאװ/ תיבה-לעב ַא רע זיא ןעמעלַא ךָאנ .ָאידַאר רעד ףיוא ןעגניז ןייג וצ

 'י ,המכסה ןייז םעד וצ ןעמ ףרַאד ,עשזַאג זנוא

 יד ןיא ךיוא ,עיצנַאטסדָאידַאר רעייז ףיוא ןדלָאמעג ןבָאה ס'רענרָאװ יד

 ןביז זיב 6:230 ןופ ,טנװָא קיטנָאמ ןדעי .זַא ,ןעגנוטייצ עשילגנע ןוא עשידיא

 ַא סעלעשזדנַא:סָאל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןריטנעזערּפ ייז ןלעװ ,רעגײזַא

 ןופ ןטסיטרַא יד ןופ .טריפעגכרוד ,שידיא ףיוא םַארגָארּפדָאידַאר ןלעיצעּפס

 -ַאשזד ןוא ווָאקָאלבַאי םייח ,דלעפ ירעה :"רעטַאעט-לַאטיּפעק, ןשידיא םעד

 טצונַאב ינעשזד ךיז טָאה ןָא טלָאמעד ןופ) רעטסעקרָא ריא טימ ןַאמשיילפ טענ

 | ,(טענַאשד :ןעמָאנרָאפ םעד טימ לענָאיסעּפָארּפ

 ןילַא רענרָאװ קעשזד טָאה שילגנע ףיוא םַארגָארּפ רעזנוא טריסנָאנַא

 ןבָאה ןוא ָאידוטס ןיא טסעקדָארב םעד ןרעה ןעמוקעג ןענייז ןרעטלע ענייז

 סעלעשזדנַא סָאל ןיא זיא סע יצ םיוק ביולג'כ .,ןגינעגרַאפ ןופ ןלָאװקעגנָא

 "וצ טשינ ךיז טָאה סָאװ ָאידַאר ַא טימ זיוה שידיא ַא ןעוועג טנגעגמוא ןוא

 ןטלַאהעגנָא רימ ןבָאה ןעמַארגָארּפ יד ,םַארגָארּפ ןשידיא רעזנוא וצ טרעהעג

 ךעלעטרעװנָאק יד זנוא רַאפ ןעוועג זיא זירּפרוס רעטסערג רעד .גנַאל-ןכָאװ

 עצנַאג ףיוא סקעשט טימ טסעקדָארב ןדעי ךָאנ טגנַאלרעד זנוא טָאה'מ סָאװ

 (רעדנוזַאב טלָאצַאב ייז ןבָאה רעטסעקרָא םעד) רעקיצפופ

 ץינעשד רַאפ רעבָא .ןעמוקעג ץינוצ ךיוא רעקיצפופ רעד זיא ן'דלעפ ירעה:

 ןרָאװעג טקישעגוצ יװ ךָאװ ַא רעטרעדנוה ערטסקע רעד זיא רימ רַאפ ןוא

 | : . ,ּפָארַא-למיה ןופ

 םעד .רַאֿפ --- יורפ ןיימ וצ טגָאזעג ךיא בָאה -- ינעשזד ,ןיוש וטסעז --
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 :סעווש ןיימ וצ הנתמ-הנותח ַא טקישעגקעװַא ןבָאה רימ סָאװ רעטרעדנוה

 טימ ּפָא םלוע- לש-ונובר רעד ! טציא זנוא טלָאצ ,ענדָארג ןיא ןע'לחר רעט

 .ךָאװ א רעטרעדנוה ערטסקע ןַא

 ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא ןופ עטכישעג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 -עגנָא דרַאהנייר ינעפ טָאה ןרָאפקעװַא רעזנוא ךָאנ ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 ,רָאי ןעצ עצנַאג ןעמַארגָארּפדָאידַאר עשידיא טימ טריפ

 רעד ףיוא ןעגניז ןיימ זַא ןלעטשרָאפ טנעקעג טלָאמעד ךיז טָאה רעוו

 ערעירַאק רעקיטפנוקוצ ןיימ ןיא עלָאר עקיטכיוו ַאזַא ןליּפש טעװ ָאידַאר

 ?עניב רעשידיא רעד ףיוא

 רעבמעצעד ןיא רעמוז

 ץלַא ךָאנ זיא רעטעװ סָאד רעבָא ,רָאי-יינ ייב דלַאב ןיוש ןטלַאה רימ

 -ילק ןקידרעמוז ַא ןיא רָאי-יינ ןופ ןעמוקנָא סָאד ןרעייפ וצ .קינוז ןוא דלימ

 ןיא זַא טשינרָאג רימ ךיז טביולג'ס .עװַאקישט רעייז רָאפ רימ טמוק טַאמ

 רעקיאייגש ןוא רעקיטסָארפ ,רערעווש ַא טלעטשעג ןיוש ךיז טָאה קרָאידוינ

 | .רעטניוו

 טיצ'ס ,ןשטנעמ עפעלטניירפ רעייז ןענייז יורפ ןייז ןוא ץלָאהנהעש דוד |

 טפָא רעייז זנוא טימ ייז ןעגנערברַאפ ,הביבס-רעטַאעט רעד וצ ץלַא ךָאנ ייז

 יז ןעייג גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ .עניב רעד רעטניה ,סעבָארעדרַאג יד ןיא

 ןופ תונורכז ןלייצרעד ךיז ןוא ןסייברעביא סעּפע עּפורט רעד טימ ןעמַאזוצ

 ,טײהנעגנַאגרַאפ-רעטַאעט רעד

 טליוװס .סָאלַאגנָאב ערעייז ןופ ענייא ס'צלָאהנהעש יד ייב ןעגניד רימ

 ַא ןופ רעמיצ ןטרילבעמ ַא ןיא עלע'פוע ןריובעג-יינ ַא ןעגנערב טשינ ךיז

 ַא ןוש טָאה ךעלרעמיצ יירד ןופ על'הריד עיינ רעזנוא .לעטָאה-ץנעדיזער

 םעד ןופ ןטסנידרַאפ ערטסקע ערעזנוא טימ .םייח ַא ןופ ןעזסיוא לקיטש

 ץלָאהנהעש .סוסקול םעד ןביולרעד ןיוש ךיז רימ ןענעק םַארגָארּפ-ָאידַאר

 -ַאעט םוצ טפָא זנוא רע טמענ ,ליבָאמָאטױא םענעגייא ןַא ךיוא טגָאמרַאפ

 ,םייהַא גנולעטשרָאפ ַא ךָאנ רעדָא רעט

 -קיוו טּפױהרעביא ,ברקמ ךיוא זנוא ןענייז טײלסדנַאל רענדָארג עניימ

 ,טור יורפ ןייז טימ יעק קעשזד ןוא ,םירמ יורפ ןייז טימ רעקַאנעמ רָאט

 .טָאטש ןיא עטסוויטקַא יד ןופ זיא *יטעיײסָאס-טנעלָאװענעב רענדָארג; יד
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 ןעגנומענרעטנוא ערעייז ףיוא ןטרעצנָאק טימ סױרַא ןטערט ךיא ןוא ינעשזד

 ךיוא יו ,ענדָארג ןיא "להקה-דעוק םעד ןפלעהוצסיורַא ןדנָאפ יד ןפַאש וצ

 יד ,סעיצוטיטסניא עקיטעטלױאוו ןוא עכעלטפַאשלעזעג עלַאקָאל יד רַאפ

 ןיא זנוא ייב גנולעטשרָאפ-"טיפענעב}, ַא טרישזנַארַא ךיוא ןבָאה רענדָארג

 זנוא דובכל סעמַאנפיוא ךיוא ןכַאמ ייז ,דנָאפ-ספליה רעייז תבוטל רעטַאעט

 ,זנוא םורַא *ןעידַאּפ, ייז ןוא ןעמייה ערעייז ןיא

 זנוא טזָאלרַאפ םלוע-לש-ונובר רעד ? ינעשזד ,םעד וצ וטסגָאז סָאװ --

 העש יד ןעוו ,ןגרָאז טשינ ךיז טספרַאד .טניירפ עטוג ןבָאה רימ !טשינ

 ןלעו ןעיורפ רענדָארג עקיצרַאה יד ,ןילַא ןייז טשינ וטסעוו ןעמוק טעוו

 ,טקיטומעג יז ךיא בָאה -- טייז ןייד ייב ןייז

 ןוא געט יד .טשינ ךיוא זנוא ןזָאלרַאפ טניירפ עטוג ערעדנַא ערעזנוא

 ריצַאּפש ַא ףיוא זנוא ייז ןעמענ רעטַאעט ןופ יירפ ןענייז רימ סָאװ ןטנוװָא

 ,סעמַארָאנַאּפ עקיטכערפ יד ןרעדנואווַאב רימ .,ןליבָאמָאטױא ערעייז ןיא

 ןשידיא םעד ןקוקנָא ןרָאפ רימ .סעלעשזדנַא-סָאל םורַא ןעלגניר עכלעוו

 טעז ןטרָאד .םי ןופ טנגעג רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ "סינעווא לַאטרַאװק

 -ַאטנַאס; ןופ טנגעג רעד ןיא .,םי םייב דנַאליײַא-ינוק ןופ עיּפָאק ַא יו סיוא ץלַא

 ,"סליה-ילרעוועב ,, ןופ ,לַאטרַאװק רעשידיא רעיינ ַא ןיוש ךיז טיוב *ַאקינָאמ

 רכז ןייק טלָאמעד ךָאנ זיא ?שטיב-ובילַאמ, ןופ ןוא *ילַאװדָאדנַאנרעּפ-ןַאס;

 .ןעוועג טשינ

 ,רענַאקיסקעמ טימ טניױאווַאב ןענייז סָאװ ןטנגעג יד ךיוא ןכוזַאב רימ

 ןענייז רימ .דירַאי רענדָארג ןפיוא יװ רעקינייו טשינ ךיז טלמוט ןטרָאד

 רענַאקיסקעמ רעד ףיוא ,*ַאנַאװָאיט, לטעטש-ץענערג םעד ןיא ןעוועג ךיוא

 עקיברַאפ ערעייז ןיא רענַאקיסקעמ .טלעוו עקידעבעל ַא רָאג זיא ןטרָאד .טייז

 -ּפמור ןוא ןצנַאט ,ןעגניז ,ןשוילעּפַאק עטריצַאב ,עטיירב יד טימ ןעמויטסָאק

 טײקנזָאלעגּפָא ןוא טיונ יד ,רעבָא טײקמערָא יד .סערַאטיג ערעייז ףיוא ןעל

 טמוק'ס .,"סַאטסעיפ, ערעייז רַאפ טנורגרעטניה רעקירעיורט ַא זיא םורַא

 ..."!ןצבק עילוה; :לטרעװ סָאד קנַאדעג ןפיוא רימ

 ןעמ .?ַאנילַאטַאק, לזניא סָאד רימ ףיוא טכַאמ קורדנייא ןקרַאטש ַא

 ןעמ ןכלעוו ךרוד .ָאנד םענרעזעלג ַא טימ לפיש ַא ףיוא םורַא טרָאד טרָאפ

 סָאװ םיצרש-רעסַאװ עכלעזַא ןוא שיפ םינימ ענעטלעז ןעמיװשמורַא טעז

 .רעדנואוו -רוטַאנ ןענייז

 א
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 זנוא רַאפ טנפעעג טָאה ס'רענרָאװ יד רַאפ טסעקדָארב-ָאידַאר רעזנוא

 .ןעמליפ יד טריצודָארּפ טָאה'מ ואוו סָאידוטס-דואווילָאה יד ןופ ןרעיוט יד

 -ליפ ןרעוו רעדליב יד ױזַא יו ןפוא םעד וצ טקוקעגוצ קרַאטש ךיז בָאה'כ

 "עג טרעװ גנולדנַאה יד ,שימָאק רעייז ןעמוקעגסיוא רימ זיא'ס ןוא טרימ

 םעד רַאפ זיא'ס ואוו ןסיורד ןיא רעדָא ,סעניב עשירָאזיװָארּפ ףיוא טריפ

 טימ ןריקימימ רעליּפשיױש יד ,ןסַאג עצנַאג טיובעגסיוא לעיצעּפס קעווצ

 טרעוװ ץלַא לייו ,טנעה יד טימ ,ןּפיל יד טימ ןכַאמ ייז ,רע'מינפ ערעייז

 .ןעניימ ייז סָאװ ןוא ןליוו ייז סָאװ סייוו ייג טנייה .עמימָאטנַאּפ ןיא ןָאטעג

 ןעמליפ יד ןעמענפיוא םייב זַא ,טקרעמַאב ךיא בָאה סָאידוטס עקינייא ןיא

 םעד ףיוא רעקוקוצ יד ידכ ,"הרוטפה: רעד ןופ עזָארּפ רעליּפשיוש יד ןדער

 ןּפיל עמוטש ערעייז ןופ ןענעײלרעטנורַא ןענעק ןלָאז לַאז-ָאניק ןיא ןַארקע

 ןטלָאװ ןרָאיטקַא יד יװ ןעזסיוא לָאז'ס ,גנולדנַאה רעד ןופ גָאלַאיד ןסיוועג ַא

 טייצ רעד ךרוד ,םליפ ןפיוא ןזיוועג ןרעװו עכלעוו ןטפירשפיוא יד טדערעג

 ענעדיישרַאפ לרעטסעקרָא ןַא רעטנוא טליּפש סעמַאנפיוא עמוטש יד ןופ

 רעליּפשיױש יד ןפלעה ןוא גנומיטש יד ןפַאש סע ףרַאד קיזומ יד .ןוויטָאמ

 ,ןליפעג ערעייז רעטרעוו טימ רעדָא טייהרעמוטש ןקירדוצסיוא

 טייצ ןיא הצע ןַא

 ןליּפש סָאד רעווש ריא טלַאפ'ס ,ןטַאנָאמ עכיוה יד ןיא ןיוש זיא ינעשזד

 רימ .טכַאניב קיזומ יד ןרישזנַארַא סָאד ןוא גָאטייב ןבָארּפ יד ,טנוװָא ןיא

 ןופ טייצ רעד ךרוד ןטערטרַאפ יז לָאז סָאװ טסינַאיּפ ַא טיירגעגוצ ןבָאה

 ךיא .רעטַאעט ןיא ןטכילפ עריא ןבעגפיוא טשינ לייוורעד ליוװ יז .טעּפמיק

 רימ טלעפ רעטַאעט ןיא טעברַא ןייק .ןעק ךיא סָאװ טימ סױרַא ריא ףלעה

 ,ןלָאר עיינ קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא ןענרעל ץוח .סיוא טשינ ךיוא ןיילַא

 ןגרָאזרַאפ ןוא גנַאזעג-רָאכ ַא ,לדיל ַא ןביירש ,ןריסישזער ,ןליּפש : ךיא ףרַאד

 ,טסעקדָארב-ָאידַאר ןכעלטנכעוו רעזנוא

 רעד טקערש ךימ .ךיז טרעטנענרעד טעּפמיק ס'ינעשזד ןופ טייצ יד

 ןעמוק וצ ךיז טביילק סָאװ דניק ןיימ ןוא יורפ ןיימ טרַאװרעד סָאװ לרוג

 ,לדיימ קידלושמוא ןַא ןעמענ רַאפ ןסיוועג סָאד טגָאלּפ ךימ .טלעוו רעד ףיוא

 טרעבגע ךימ .רימ טימ ןעשטומ ךיז לָאז יז טלעו קע ןיא ןּפעלשרַאפ יז

 דניק ןריובעג-יינ ַא טימ ןבעג-הצע ןַא ךיז ךיא לעװ ױזַא יוװ :קנַאדעג רעד

 ?טנעה יד ףיוא
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 ןַא ךָאנ ,רעפייש רעטסימ ַא ,רענייא וצ רימ וצ טמוק טלָאמעד טקנוּפ

 :השעמ ַאזַא רימ טלייצרעד רע .הצע

 טסולגרַאפ ריא ךיז טָאה ,ןירעגניז ַא זיא רעפייש ַאנילוַאּפ רעטכָאט ןיימ ---

 ?בַאשזד; ַא ןכוז וצ קרָאי-וינ ןייק ןרָאפעג יז זיא ."עקרעטקע? ןַא ןרעוו וצ

 "רעב ,רעטַאעט רעקרַאונ םעד ןופ רָאטקעריד רעד .רעטַאעט ןשידיא ַא ןיא

 ןעמַאזוצ ריא טימ .ןטרָאד טליּפש יז ןוא טרישזַאגנַא יז טָאה ,גניוולע דרַאנ

 טנייה .רע טסייה ,(גױאלעּפַא) לעּפַא סירָאמ ,רָאיטקַא רענירג ַא ךיוא טליּפש

 "רעטקע? םעד ןיא טבילרַאפ זיא יז זַא ַאנילוַאּפ ןיימ ןופ ווירב ַא ךיא גירק

 -בַאי רעטסימ ,ןגערפ ךייא ךיא לי .ןבָאה-הנותח ייב ןיוש ןטלַאה ייז ןוא

 רעייא ,הנותח רעד ךָאנ טשרע .ןַאמרעגנוי ַא ךיוא ךָאד טנייז ריא ,ווָאקָאל

 םעד טימ ַאנילוַאּפ ןיימ טרַאװרעד טפנוקוצ ַא רַאפ סָאװ ...ןיוש זיא יורפ

 םייב ןבעלרעד ייז ןענעק סָאװ ? קרָאיײוינ ןיא טייוו ץעגרע "רעטקע; .םענירג

 ,הצע ןַא טיג .ןסיוו ךָאד טפרַאד ריא ? רעטַאעט ןשידיא

 ןַא ןגערפ וצ ןבילקעגסיוא רע טָאה ךימ טקנוּפ ,ןכַאל רימ ךיז טליוו'ס

 ןיוש טביירש ,רעפייש רעטסימ :ןגָאז וצ םיא גנוצ ןפיוא רימ טגיל'ס .הצע

 רעייא וצ עמַארגעלעט ַא קעװַא ןיוש טּפַאלק ,רעסעב רעדָא ,ווירב ַא קעויַא

 זַא ,רעייפ ןופ יו "רעטקע םענירג; םעד ןופ ןפיולטנַא לָאז יז זַא ,ַאנילוַאּפ

 .ינעשזד ,יורפ ןיימ יו עגַאל רעקיבלעז רעד ןיא ןייז ןכיגניא רָאג יז טעוװ טשינ

 -- רעפייש רעטסימ רָאפ טצעז -- טרַאעג טשינ ןיוש טלָאװ ךימ --

 .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ,ָאד ךיז ןצעזַאב יז ןוא הנותח טָאה ַאנילוַאּפ ןיימ ןעוו

 טלָאװ ,"סענזיבדזוַאה-גנימור, עניימ ןיא ןעמונעגניירַא םענירג םעד טלָאװ ךיא

 ,(לענש רעייז) *םייטדָאנ; ןיא טייל ַא ןרָאװעג רע

 ייב ךיא טכַארט -- גַאלשרָאפ ַאזַא טכַאמעג רעצעמע רימ טלָאװ יאוולה

 ןּפעלשמורַא ךיז רימ ןלעװ ױזַא יו .טעװעטַארעג זנוא ךָאד טלָאוװ'ס -- ךיז

 ?עלע'פוע ןַא טימ טלעוו רעד רעביא

 רעפייש רעטסימ וצ הצע ןיימ זיא -- רעטכָאט רעייא וצ טביירש ---

 סעלעשזדנַא-סָאל ןייק ןעמוק ןָאזעס-רעטַאעט םעד ךָאנ ךיילג ייז ןלָאז --

 ןתח םייב ן'לעוּפ ןענעק רשפא ריא טעוװ ,ָאד ןייז ןלעוװ ייז זַא ,ןבָאה-הנותח

 .רעמיטנגײא-לעטָאה ַא ןרעוו ןוא רעטַאעט סָאד ןבעגפיוא לָאז רע זַא

 -הנותח עקַאט טָאה לרָאּפ עטבילרַאפ סָאד זַא ןעוועג זיא .ףוס רעד

 יד ןיא רעװש םוצ ןײרַא זיא לעּפַא סירָאמ .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טַאהעג

 רעבָא ,ךיוא רעטַאעט לסיבַא טליּפשעג ךָאנ יז ןבָאה טייצ עטשרע יד .סענזיב
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 זיא'ס ןוא סענזיב-לעטָאה רענעגייא רעייז ןיא ןיירַא ןענייז ייז יו לענש ױזַא

 ייז ,רעטַאעט עשידיא סָאד ןסעגרַאפ עדייב ייז ןבָאה --- דניק ַא ןעמוקעגוצ

 ,ןגעמרַאפ ןשפיה ַא טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ןוא עילימַאפ ענייפ ַא ןגיוצרעד ןבָאה

 ? טוג ךָאד זיא

 ןבָאה ,1964 רָאי ןיא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא לָארטסַאג ןטצעל ןיימ ףיוא

 ןשיטַארקָאטסירַא םעד ןיא *יטרַאּפ, ַא וצ ןדַאלעגנייא ךימ סירָאמ ןוא ַאנילוַאּפ

 ףיא טרידוטשסיוא טָאה סָאװ ןוז רעייז דובכל ,לעטָאה-?סליה-ילרעוועב;

 ס'ַאנילוַאּפ ןבעגעג בָאה ךיא סָאװ הצע יד טנָאמרעד ייז בָאה ךיא .טַאקָאװדַא

 עלַא יד זַא רימ רַאפ טיורטרַאפ ךיז טָאה סירָאמ ,קירוצ ןרָאי טימ רעטָאפ

 ןבילברַאפ ץלַא זיא ןצרַאה ןייז ןיא לייוו .ןעוועג-אנקמ ךימ רָאג רע זיא ןרָאי

 ןליּפש וצ רעגַאב ןטליפרַאפ-טשינ םעד ךָאנ טפַאשקנעב ןוא שינעגָאנ יד

 .(ןרָאװעג רטפנ לעּפַא סירָאמ זיא ,החמש סי'נוז םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא) רעטַאעט
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 עטערעּפָא עשירָאטסיה ס'רעניײיטַאל ףסוי ןליּפש וצ ךיז ןטיירג רימ

 טײרפַאב ןעמ טָאה ךימ .רעלדנַאס ץרּפ ןופ קיזומ ,"רעדירב יד טימ ףסויש

 ךרוד רעטסעקרָא ןטימ ןריפנָא לָאז ךיא ידכ ,עסעיּפ רעד ןיא ןליּפש וצ ןופ

 ןײרַא רעטַאעט ןיא רעמ ןעמוק ןענעק טשינ טעװ ינעשזד סָאװ טייצ רעד

 ןגיוצעגוצ ןבָאה רימ ,ןטסילָאר ךס ַא לײטנָא ןעמענ עסעיּפ רעד ןיא ,ןליּפש

 ןבָאה ייז .טָאטש ןיא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו רעליּפשיוש עכעלטע

 וצ טיהנגעלעג ַא ףיוא טפָאהעג ץלַא ןוא שרעדנַא סעּפע ייב טעברַאעגוצ

 רעליּפשיוש עירָאגעטַאק רעד-טָא ןופ רענייא .רעטַאעט שידיא ץעגרע ןליּפש

 עטיור טימ ןוא רערַאד ַא ,רעכיוה ַא .גרעבמָאר סקעמ ,רוחב רעד ןעוועג זיא

 -ַאק ןטיירב ,ןסיורג ןייז ןָא .ןרעבליז ןביהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ רָאה

 ,ןעזעג ןטלעז םיא ןעמ טָאה םערָא ןרעטנוא לכיב ַא ןָא ןוא ּפָאק ןפיוא שוילעּפ

 בָאה ךיא .טצעביקעג םיא ,ןובשח ןייז ףיוא טלציוועג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא

 ךיא בָאה ,רוחב ןטרירטסורפ םעד רעביא קזוח םעד ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ

 וצ ןוא רימ וצ ןדנובעגוצ קרַאטש ןרָאװעג זיא רע .ןדנײרפַאב וצ םיא טכוזעג

 ,זנוא רַאפ ןָאט וצ םיא רַאפ רעווש ןעוועג טשינ זיא ךַאז ןייק .ן'ינעשזד

 םעד ןופ עלָאר יד טליּפשעג רע טָאה "רעדירב יד טימ ףסוי; ןיא

 -כעלעג ןופ טעשטַאקעג ךיז ןבָאה ןרָאיטקַא הרבח .הדוהי רעדורב ןשידלעה
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 ,טנרעלעג םיא בָאה ךיא .עניב רעד ףיוא טײקנפלָאהַאבמוא ןייז ןופ רעט

 בָאה'כ .ןעמוקעגסױרַא טשינ זיא'ס רעבָא ,טלָאװעג רעייז ךעבענ טָאה רע

 ףיוא ןייז וצ ברקמ םיא טכוזעג ןוא םיא טימ טריזיטַאּפמיס קרַאטש רעייז

 ,םינפוא עלַא

 רענליווק רעד ןופ רעליּפשיוש עקינייא סעלעשזדנַא-סָאל ןייק ןָא ןעמוק'ס

 רעקידרעטעּפש רעד ,ןירג ףסוי גרעבנירג ףסוי ,רעפיילב בקעי :*עּפורט

 ןָאקיּפ ילאמ טימ עשרַאװ ןיא ןעמליפ עשידיא ענייפ יד ןופ רעריצודָארּפ

 ןעמַאזוצ ףיוא ןריפ ייז .לעזרַאב ףלָאװ ןוא (רעלטסניק עשידיא ערעדנַא ןוא

 זיא עסעיּפ יד ."סערּפסקע סקנָארב? ס'וװָאמיד ּפיסָא עּפורט רעזנוא טימ

 ןייק ןרָאפעגקירוצ ןענייז לעזרַאב ןוא גרעבנירג ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש

 רע .סעלעשזדנַא-סָאל ןיא בשות ַא ןרָאװעג זיא רעפיילב בקעי .קרָאי-וינ

 טליּפש לעזרַאב ףלָאװ ,דואווילָאה ןיא רָאיטקַא-םליפ רענעעזעגנָא ןַא זיא

 ךיז טמענרַאפ ןירג ףסוי .עיזיועלעט ףיױא ןוא עניב רעשילגנע רעד ףיוא

 ,ןטפעשעג-םליפ טימ ץלַא ךָאנ

 40 ל טיפ ַא ק

 ןוז ןיימ עלעקנַאי

 ַאדירפ יורפ ןייז טימ ןיזוק ַא ס'כַאברעיױא םע

 ןבָאה רעדניק ןייק .עניב רעד רעטניה טסעג עטפָא ןענייז

 ,רעטַאעט ןיא זנוא טימ ּפָא יז ןגיל ,ןגרָאזרַאפ וצ טשינ ייז

 טגרָאזרַאפ יז .ץינעשזד וצ ןדנובעגוצ רעייז זיא ַאדירפ

 לייו ,ןפיוקנייא ףרַאד יז סָאװ ןטייקיניילק טימ טפָא ריא

 ןלָאז רימ :זנוא טסיירט ַאדירפ .רעווש רעייז ןיוש ריא זיא ןָאט וצ סָאד ןיילַא

 יז טעוו ,ןרעוו ןריובעג העש רעטוג ַא ןיא טעוו דניק סָאד ןעוו ,ןגרָאז טשינ ךיז

 עצנַאג ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ יוו-ייס טָאה יז .ןבעג גנוטכַא םעד ףיוא

 ןעמוקקירוצ ןענעק טעװ ינעשזד ןוא דניק ןטימ ןבעגּפָא ךיז יז טעוו ,געט

 .ןליּפש רעטַאעט ןיא

 רעטַאעט ןיא ןסעזעג ןיוש זיא םלוע רעד ןעוו ,גנולעטשרָאפ ַא רַאפ טקנוּפ

 םוצ ןָאטעגנָא ןוא טרימירג ןיוש ןיב ךיא :ןבױהנָא ןלָאז רימ טרַאװעג ןוא
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 טימ טשינ ךיז טליפ יז זַא ןגָאלקַאב רימ רַאפ ינעשזד ךיז טמענ  ןליּפש

 ןעמ טָאה עסַאק רעד ןופ ...עכָאטַאמוס ע'תמא יד ןרָאװעג זיא'ס .ןעמעלַא

 ןוא ן'ינעשזד ןטערטרַאפ ףרַאד סָאװ טסינַאיּפ םעד וצ טרינָאפעלעט דלַאב
 וצ ןעמוקעג עדייב ןענייז ןטונימ עטלייצעג ןיא .דרַאהנייר רָאטקָאד םוצ

 ,רעטַאעט ןיא ןעילפ

 לָאז ינעשזד זַא רַאפעג ןייק זַא זנוא טרעכיזרַאפ דרַאהנייר רָאטקָאד
 רעבָא .ָאטשינ זיא ןסילוק יד רעטניה רעדָא רעטסעקרָא ןיא דניק סָאד ןבָאה

 -יוא ןייז טימ ןעמענ יז לָאז רע זַא עטסכיילג סָאד זיא ,ךיז טכַאמ ךַאז ַא יו

 ,לָאטיּפש ןיא ליבָאמָאט

 ,ןליּפש ךָאד זומ ךיא ,טשינ ךיא ןעק ן'ינעשזד טימ ןרָאפטימ

 לעוו'כ --- דרַאהנייר רָאטקָאד ךימ טקיאורַאב -- טייצ ךָאנ זיא'ס --
 ךיא .ןעמוקרעביא םולשב טעװ יז זיב טכַאנ עצנַאג ַא ןטרַאװ ןפרַאד יוו"ייס
 ןיא ןעמוק ךָאנרעד טשרע ןוא גנולעטשרָאפ יד ןליּפשּפָא רעירפ ךָאנ ןעק
 טעװ רע .םיא ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז ךיא געמ ןקירעביא ןטימ .ןטרַאװ לָאטיּפש
 טעװ רע -- ןגרָאז טשינ לָאז'כ .רָאטקָאד ןרעדנַא םעד ןפור טעװ רע ,ןעמענ יז

 ,ןגרָאזרַאפ ץלַא ןיוש

 טָאה עּפורט רעד ןופ רענייק .םיסינ טימ ךרוד זיא גנולעטשרָאפ יד
 ןופ ךָאנ רעקינייוו --- ךיא .זיא רע טלעוו .ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ

 טלָאװ ןײלַא ךיא יו עניב רעד ףיוא עזָארּפ ןיימ טדערעג בָאה ךיא .ןעמעלַא

 ךיוא זיא רעטַאעט ןיא םוקילבוּפ ןשיװצ גנומיטש יד .ןעוועג טשינ ייברעד
 -ַאיּפ ןדמערפ ַא ןעזרעד רָאנ בָאה ייז יו ױזַא לייוו ,ענעגױצעגנָא ןַא ןעוועג
 -טעּפמיק ס'ינעשזד זַא ןענַאטשרַאפ דלַאב ייז ןבָאה ,רעטסעקרָא ןיא טסינ

 ךיוא ןוא עסַאק רעד וצ םוקילבוּפ ןופ ןפָאלעג זיא ןעמ .ןעמוקעג זיא טייצ
 יִצ לדיימ ַא -- טַאהעג טָאה ינעשזד סָאװ ןעניפעגוצסיוא עניב רעד רעטניה
 ?לגניא ַא

 רימ רַאפ .טַאהעג טשינ רענייק טָאה גנולעטשרָאפ רענעי ןופ האנה ןייק
 טליפעג ךיז בָאה ךיא .שינעמוקּפָא ןַא ,"עיציזיווקניאק ןַא ןעוועג סָאד זיא
 ןרַאפ ןליּפש ןוא עניב רעד ףיוא ןייטש וצ טמעשעג ךיז בָאה ךיא .ןלזג ַא יו
 ןליפטימ ןוא ןייטשרַאפ םלוע רעד טעװ :טשיורעג רימ טָאה ּפָאק ןיא ,םלוע
 ךיא ןוא הרירב רעדנַא ןייק טשינ בָאה'כ זַא שטָאכ ייז ןסייוו ? רימ טימ
 רעטנוא ןײגנָא זומ גנולעטשרָאפ יד ,"ןַא ָאג טסָאמ וָאש יד, לייוו ,ןליּפש זומ
 זיא רָאיטקַא ןַא זַא ייז ןטכַארט רשפא רעדָא !ןדנעטשמוא עטסשיגַארט יד



 רעטַאעט שידיא טימ טלעוו רעז םורַא // ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה 68

 ,רעטַאמש-רעטַאעט סָאװ ! רענייגיצ ַא יו רעגרע ךָאנ ? טשינ שטנעמ ןייק רָאג

 ריא ןופ העש רעקיטכיוו רעד ןיא יורפ ןייז ןזָאלרעביא טעװ ןַאמ רעכלעוו

 ןעמ ?גנילטשרע ריא טלעוו רעד ףיוא ןעגנערב ןיא טלַאה יז ןעוו ,ןבעל

 "ומרעד רעד ןָא ,טייצ ַאזַא ןיא ןילַא יורפ ַא ןזָאל וצ זָאלצרַאה ןייז ףרַאד

 ,טגלָאפעגכָאנ ןוא טיורטעג טָאה יז ןעמעוו ,ןַאמ ריא ןופ גנוקיט

 ךיג ךיז בָאה'כ .ןקידנע ךיז לָאז גנולעטשרָאפ יד טבעלרעד םיוק בָאה'כ

 "ייק ןעוועג טשינ זיא סיעכהלדוצ יװ טקנוּפ ןוא ןָאטעגרעביא ,ןשַאװעגמורַא

 וצ ןריפוצ ךימ לָאז סָאװ ליבָאמָאטױא ןַא טימ טניירפ ערעזנוא ןופ רענ

 .רעטַאעט ןופ ךלהמ רע'תמא ןַא --- לָאטיּפש-יַאקינָאמ-ַאטנַאס, םעד

 ,טנגעג רענעי ןיא טריסרוק סָאװ *רַאק-טירטס, רעד וצ ןפיול ךיז זָאל'כ

 .גרעבמָאר סקעמ ? ךָאנ ךימ טפיול רעוו

 םוצ ריד טימ ןרָאפטימ לעוו'כ !טרַאװ -- רע טיירש -- !םייח --

 !לַאטיּפסָאה

 ףגָאזּפָא טנעקעג טשינ םיא בָאה ךיא .טרירעג ךימ טָאה טָאבנָא ןייז

 "עג רעסעב בָאה'כ ןוא םענייק וצ דלודעג ןייק טַאהעג טשינ בָאה'כ שטָאכ

 זַא ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה סקעמ .ןעקנַאדעג עניימ טימ ןיילַא ןייז טלָאװ

 םעד רימ ןענייז ,סעומש ַא םיא טימ ןריפרַאפ וצ ןעניז ןיא טשינ טגיל רימ

 ,קידנגייווש לָאטיּפש םוצ ןרָאפעג געוו ןגנַאל

 טמוקיס .ןטכַארט וצ סָאװ טַאהעג בָאה'כ ,טכַארטעג ןוא ןסעזעג ןיב ךיא

 -רַאפ זנוא טָאה לרוג רעד טייוו יו .דניק ןיימ --- טלעוו רעד ףיוא דניק ַא

 יד ןיא ,טציא זומ סָאװ יורפ ןיימ רַאפ ץרַאה סָאד טכערב ךימ !טּפעלש

 -לע עריא ןופ ןסירעגּפָא ,ןײלַא ןייז ,ןבעל ןגנוי ריא ןופ .ןטונימ עטסקילייח

 שירַאנ יװ ,ךיא ןיב רעקידלוש רעד .רעדירב ןוא רעטסעווש עריא ןופ ,ןרעט

 ַא זיא סָאד .עיציבמַא-רעטַאעט ןיימ רָאפ טציא רימ טמוק ךעלרעכעל ןוא

 ַא ןרענרעד 1ןבעל-עילימַאפ ַא ןריפ ןענעק ךיא לע רעטַאעט ןופ ? תילכת

 ַא ןרעוו זומ'כ !שרעדנַא סעּפע וצ ןעמענ ךיז ףרַאד'כ ?דניק ַא טימ יורפ

 ףרַאד'כ !םייה ַא ףרַאד'כ !טרעדנַאװעג גונעג .ךיילג ןשטנעמ טימ שטנעמ

 םירוחב רַאפ קסע ןַא זיא סָאד ,רעטַאמש-רעטַאעט .עילימַאפ ַא ןגרָאזרַאפ

 ,עטייווצ ַא ןגרָאמ ,לדיימ ןייא טנייה ,ןטרָאד ןגרָאמ ,ָאד טנייה ,תוירחַא ןָא

 ,טַאהעג ביל ךיד בָאה'כ; ,"טשינ טלעג ןייק טסָאק ןבָאה-ביל ןוא ןגָאזוצ;

 טשינ ןיב ,רעבָא ,ךיא -- *!יַאב דוג -- רעביארָאפ זיא ןָאזעס רעד רעבָא

 ,דניק ַא ןופ עטַאט ַא רעוו'כ ,ןַאמ רעטָאריײהרַאפ ַא ןיב ךיא .םירוחב יד ןופ
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 טניול ,רעטַאעט סָאד ןבעגוצפיוא ןצנַאגניא זיא עטסכיילג סָאד ! ךיא טשינ
 ?ווָאלּפַא םעד בילוצ ?סָאװ בילוצ ? תונברק עכלעזַא ןעגנערב וצ ןעד ךיז
 !טשינ ךיא

 טשינ ,ןײגרעטנורַא דלַאב ןפרַאד רימ --- סקעמ ךימ טערָאט -- םייח --
 ,לַאטיּפסָאה-*ַאקינָאמ-ַאטנַאס, רעד ןיוש זיא טייוו

 א א
 | יא

 ןיא טליהעגנייא ץלַא זיא לָאטיּפש ןופ גנוליײטּפָא-ןרָאטעּפמיק רעד ןיא

 זיא ינעשזד זַא סעיינ יד רעביא רימ טיג סריונ ַא .טייקליטש ןוא טייקלקגוט
 טכוזרעטנוא יז טָאה דרָאבמעל רָאטקָאד זַא ; "םור-ירעווילעד, רעד ןיא ןיוש
 ןריסַאּפ ןעק'ס לייוו ,לַאטיּפסָאה ןיא ןקיטכענ ןביילברַאפ וצ ןסָאלשַאב ןוא
 טימ ץלַא ךָאנ זיא רע .ןרָאפעגמיײהַא זיא דרַאהנייר רָאטקָאד .טכַאנ רעד ךרוד
 ךיז רע לָאז סָאװ וצ .ןעשעג טשינרָאג טעװ ירפרעדניא זיב זַא גנוניימ רעד
 .תוחוכ ענייז רַאפ טשינ ןיוש זיא'ס !לָאטיּפש ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ןרעגלַאװ

 .ןעמוקקירוצ רע טעװ ירפ רעד ןיא

 ןוא ןטרַאװ סריונ יד רימ טסייה ,יורפ ןיימ ןעז וצ גנַאלרַאפ ןיימ ףיוא
 .קעװַא ךיז טייג

 ךיא ,רעמיצ-טרַאװ םענעטכױלַאב-בלַאה םעד ןיא ןציז ךיא ןוא סקעמ

 ןייק טשינ ןרָאפ ירפרעדניא זיב לייוו ,ןרָאפמיײהַא לָאז רע םיא ייב ךיז טעב
 ?טכַאנ עצנַאג ַא ןציזּפָא רע לָאז סָאװ וצ .טנגעג רעד ןיא *סרַאק-טירטס;

 ךיוא רע טציז ,לָאטיּפש ןיא ןטרַאװ ןזָאל םיא לָאז'כ זַא רימ ייב ךיז טעב סקעמ

 טרָא ןייק ךיז ןעק'כ .ןטייווצ ןכָאנ טערַאגיצ ןייא רעכיור ךיא .טרַאװ ןוא
 -רַאפ טָאה טדערעג רעירפ בָאה ךיא ןעמעו טימ סריונ יד .ןעניפעג טשינ
 -ַאּפ ערעייז טימ ןעמונרַאפ ןענייז סעסריונ ערעדנַא יד .ןעמוקוצקירוצ ןסעג
 יױרפ ןיימ ןגעוו עיצַאמרָאפניא םוש ןייק רימ רַאפ טשינ ןבָאה ייז .ןטנעיצ
 סריונ יד ךיז טָאה גָאטרַאפ ריפ ךָאנ בלַאה םורַא .רעפטנע רעייז זיא --
 :טעװַאיעג

 ךיז ביג ךיא ,ליטש רימ וצ יז טגָאז -- טמוק ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ --
 -פױרַא רימ טפלעה יז .ךָאנ ריא ייג ךיא ןוא רעטירבעגּפָא ןַא יו ּפַאכ ַא
 -יט סייוו ַא טימ ליומ סָאד רימ טקעדרַאפ ,טַאלַאכ ןסייוו ַא ךיז ףיוא ןּפעלש
 ענעדיישרַאפ יד .רעמיצ םענעטכױלַאב ַא ןיא ןיירַא ךימ טריפ יז ןוא עלעכ
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 -רַאפ "םור"ירעווילעד, רעד ןיא ןטנעמורטסניא עשיגרוריכ עשירטעטסבָא

 .ץנַאלג רעייז טימ ןגיוא יד ןעקסַאילב

 ןגעקטנַא רימ טמוק דרָאבמעל רָאטקָאד

 ,רימ וצ רע טגָאז -- ןרעיוד טשינ גנַאל ןיוש טעוו'ס --

 ןיא ינק יד ,ןעמונעצ סיפ יד ,שיט-עיצַארעּפָא ןלָאמש ,ןגנַאל ַא ףיוא

 ,טצכערק ןוא רעכעלייל עסייוו ןיא טליהעגנייא ינעשזד טגיל ,ךיוה רעד

 .סנטייוו רעד ןופ ןייטש רימ טסייה רָאטקָאד רעד רעבָא ,ריא וצ ןייגוצ ליוו'כ

 סריונ רעד טימ רָאטקָאד םעד ןלייא ,סױרַא ףָאלש ןופ יוװ ,תולוק ס'ינעשזד

 ליװ רָאטקָאד רעד יצ טשינ סייוו'כ : רעטלמוטעצ ַא ייטש ךיא ,טייז ריא וצ

 םוצ רעטדימשעגוצ ַא יו .רעמיצ ןופ ןײגסױרַא רעדָא ןביילברַאפ לָאז'כ זַא

 ןגיוא עניימ .ןָאט ריר ַא טשינ ךיז גַאװ ןוא רעטפַאגרַאפ ַא ךיא ייטש ,טרָא

 רעד רימ ךיז טיירדרַאפ'ס .טרובעג ןופ סעצָארּפ-רעדנואוו םעד ךָאנ ןגלָאפ

 יירד ןוא ןגיוא יד וצ ךַאמ'כ .ןלַאפוצקעװַא יו ,תושלח ַא ליפ ךיא ןוא ּפָאק

 ,רָאי ַא זיא טונימ עדעי .ּפָאק םעד קעװַא

 שטיווק רעקיד'ארומ ַא ,1927 ,רַאונַאי ןט31 םעד ,גָאטרַאפ ףניפ םורַא

 ןיימ טלַאה סריונ יד ,ּפָאק םעד סיוא יירד ךיא ,ןגיוא עניימ ףיוא טסייר

 ןיא םיא טשטַאּפ ןוא רעטנורַא לּפעק ןטימ ךעלסיפ יד רַאפ דניק ןריובעג

 :ו ,ךיז טרעמָאיעצ עלע'פוע סָאד זיב ,"ל'רוחָא;

 :רימ וצ וצ טמוק ,רעטּפעשעגסיױא ןַא ,דרָאבמעל רָאטקָאד

 -- עציײלּפ ןיא רימ רע טּפַאלק --- (רילוטַארג ךיא) סנָאשײלוטַארגנָאק ---

 (רוחב רע'תמא רעד) !וָאלעפ גניּפַארטס יע (לגניא ַא) !יִאב יע סטיא

 טּפַאכ --- (טנופ לטרעפ-יירד ןוא 8) רעדנוַאּפ רעדָאװק ירט דנע טיע ןַא --

 .ןריובעג דניק סָאד טלָאװ יז יו ,הלודג ַא טימ סריונ יד רעטנוא

 -- .דרָאבמעל רָאטקָאד טלכיימש -- ?ענעצס יד ריד טלעפעג יוװ ,ונ --

 םוצ ףתוש ַא ןרָאװעג ןילַא ךיא טלָאװ ,עניב רעד ףיוא ןלעטשרָאפ סע ןעק'מ ןעוו

 ? סָאװ -- (ןגעמרַאפ ַא) !*ןושטרָאפ יע; טכַאמעג ןטלָאװ רימ ."רעסוידָארּפ;

 ,טרובעג ס'רעדניק ערעייז וצ ןקוקוצ ךיז ןפרַאד רענעמ עלַא זַא טלַאה ךיא

 ,טלעוו רעד ףיוא דניק ַא טגנערב יז זיב ךרוד טבעל יורפ ַא סָאװ ןעז ייז ןלָאז

 ןעז ךיוא ייז ןלָאז .רעמ לסיבַא ןעיורפ ערעייז ןצעש ןוא ןעװענַאש ייז ןלעוו

 ,טעּפמיק ןרַאפ טמענ רע סָאװ טלעג סָאד ךעלרע טנידרַאפ רָאטקָאד רעד זַא

 ,ליטש ךיא גערפ --- ? יורפ ןיימ וצ ןייגוצ טציא ךיא געמ ---

 סע ךַאמ רעבָא -- שינעביולרעד ןייז רָאטקָאד רעד טיג -- וצ ייג --
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 ױזַא ןעמוקעגנָא טשינ ריא זיא'ס ,טעשטומעגנָא ,דימ רעייז זיא יז ;לענש
 יז ,רעמיצ ריא ןיא ןריפניירַא דלַאב יז טעוו'מ .ָאנַאיּפ ןליּפש וצ יװ גנירג

 ,ךיז וצ ןעמוק יז טעװ ןפָאלשסיױא ךיז טעוו

 סָאװ עקסַאמ רעבלַאה רעד ךרוד ךיא עשטּפעש --- ינעשזד ,בוט-לזמ --

 ןגיוא עטזיילגרַאפ טימ ןָא ךימ טקוק ינעשזד .ליומ ןפיוא ץלַא ךָאנ גָארט ךיא

 ,ךיא ןיב סָאד זַא דלַאב רעבָא ךיז טּפַאכ יז .טנעקרעד טשינ ךימ טלָאװ יז יו

 ! בוט-לזמ ,עלעדנוז ַא ןבָאה רימ --- ריא וצ ךיא לכיימש --- ינעשזד --

 יז יװ ,טרָאװ סָאד רעביא יז ט'רזח -- !עלעדנוז ַא 1 עלעדנוז ַא --

 יד ןיא ריא ךיז ןלעטש ןרערט -- ! עלעגניא ַא --- .טביולגעג טשינ ךיז טלָאװ

 ,ןסיוו יז ליוו --- ? טײרלָא רע זיא -- .ןגיוא

 .ןרערט עניימ קידנטלַאהנייא ,ךיז ךיא לציוו --- ? טײרלָא זיא רע יצ --

 םעד ּפָא ןיוש עלעדנוז רעזנוא טיג סָאד ? ינעשזד ,תולוק יד טסרעה וד --

 ! טרעצנָאק ןטשרע

 ךיז ןסילש ןגיוא עריא ,ןּפיל ס'ינעשזד ףיוא ךיז טזייװַאב לכיימש ַא --
 -קעװַא יז ךיז ןביילק ןטנעטסיסַא ס'רָאטקָאד םעד .ןפָאלשטנַא טרעוו יז ןוא

 ,רעמיצ ריא ןיא ןריפוצ

 םוצ ךיז זָאל ןוא ליומ ןופ עקסַאמ רעד טימ טַאלַאכ םעד סיוא וט'כ

 ,גנַאגסױרַא

 יז ?ךיז טרעה סָאװ -- ןגעקטנַא סקעמ רימ טפיול --- ? םייח ,ונ --

 ? לגניא ַא יצ לדיימ ַא --- טַאהעג יז טָאה סָאװ ? טַאהעג ןיוש טָאה

 ַא !בוט-לזמ ַא רימ טמוק'ס !שידק ַא ,סקעמ ,לגניא ַא ,לגניא ַא --

 ! ערה-ןיע ןייק ,טנופ לטרעפ יירד טימ טכַא .ןופ רוחב

 !לגניא ַא --- םורַא סקעמ ךימ טּפַאכ --- !בוט-לזמ ,םייח ,בוט-לזמ --

 ! תירב ַא ןייז טעוו'ס -- .החמש ןופ שזַא טצנַאט ןוא טרעטסײגַאב רע זיא --

 ! םייחל ןעקנירט ןלעוװ רימ

 -רַאפ עליק יד ,לָאטיּפש םעד ןזָאלרַאפ רימ ןעוו ןסיורד ןיא ןיוש טגָאט'ס

 -קירוצ ףיוא עיצַאטרָאּפסנַארט ,ךימ טקיווקרעד ןוא טשירפרעד טפול-גָאט

 ןעצ .טדערעגּפָא ןיוש זיא ןפָאלש ןופ ,ןביז רעגיײזַא זיב ןייז טשינ טעוו ןרָאפ
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 .ךיז ןלייא וצ סָאװ ָאטשינ לייוורעד זיא ,רעטַאעט ןיא עבָארּפ זיא רעגיײזַא

 טנגעג-"ַאקינָאמ-ַאטנַאסק ןופ סופ וצ ריצַאּפש ַא ןּפַאכ וצ רימ ןסילשַאב

 "רעד רימ ןעוו .ןזײרּפש רימ רעבָא ,גנַאג ַא ךימ גלָאפ זיא'ס .רעטַאעט ןזיב

 יװ ןטרָאד ןיוש ךיז ט'שער ,טָאטש ןופ רעטנעצ םוצ ךעלדנע ךיז ןרעטנעענ

 רעבָא ,ןָא ןטכענ ןופ ןסעגרַאפ עדייב רימ ןבָאה ןסע ןופ .ןגרָאמירפ ןדעי

 . יעבָארּפ זיב ןגרָאזרַאפ וצ סרעקיטכיוו בָאה'כ ?ןעניז ןיא סע טגיל ןעמעוו

 .קרָאי-וינ ןייק ס'נַאמשיײלפ יד וצ עמַארגעלעט ַא ךיא קיש טשרעוצ = |

 הבוט-הרושב יד ןָא יז גָאז ךיא .עילימַאפ עצנַאג יד ןיוש ךיז טניפעג טרָאד

 וצ עמַארגעלעט ַא קישי'כ .רכז"ןב ַא ןופ עדייז-עבָאב ןרָאװעג ןענייז ייז זַא

 ענדָארג ןייק ןרעטלע עניימ וצ ,עטנַאט ןיימ וצ ,רעגָאװש ןוא רעטסעווש ןיימ

 ןקערשרעד ייז ןעק עמַארגעלעט ַא לייוו ,ווירב ַא ןביירש וצ ךיא סילשַאב

 ,ןגעמרַאפ ַא טסָאק'ס ןוא

 םורַא רימ טימ ךיז ןּפַאכ ייז ,רעליּפשיוש הרבח ףיונוצ ךיז ןעמוק'ס

 ןופ סעיינ יד ןיוש טסייוו דרַאהנייר רָאטקָאד .בוט-לזמ רימ טשטניוװמ ןוא

 זַא ,ירפ רעד ןיא דלַאב ךָאנ ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה רע .דרָאבמעל רָאטקָאד

 ...קעשט ןפיוא טרַאװ רע

 דיירפ רַאפ ךיז רעסיוא זיא ַאדירפ .החמש-אלמ ןענייז ס'צלָאהנהעש יד

 טייג סָאװ :עקַאט ךימ טרעדנואווס .,לגניא ַא ןריובעג טָאה ינעשזד סָאװ

 טשינ סע רימ ןטלָאװ לדיימ ַא זיאס ןעוו ? לגניא ַא אקווד ןבעל ןיא ױזַא ריא

 ךיא ,לַאטיּפסָאה ןיא ןיוש טרָאפ יז זַא רימ טגָאז ַאדירפ ? הלילח ,ןעמונעג

 ,קיצרַאה ךימ ןסירגַאב טײלסדנַאל רענדָארג יד .רַאבקנַאד רעייז ריא ןיב

 | / +ןעד סָאװ ,תירב םוצ ןעמוק וצ ךיז ןטיירג עלַא

 טשינ ןוא ,רדסכ טגנילק רעטַאעט ןופ עסַאק רעד ןיא ןָאפעלעט רעד

 -סיוא ךיוא ליוו'מ ,"רעדירב יד טימ ףסויא רַאפ ןטעליב ןריוורעזער וצ רָאנ

 יצ לדיימ ַא -- טַאהעג סָאװ ןוא --- טַאהעג ןיוש טָאה ינעשזד יצ ןעניפעג

 | - ?לגניא ַא
 טסואוועג רעטַאעט ןיא עלַא ןיוש ןבָאה גנולעטשרָאפ רעד וצ טנוװָא ןיא

 ךימ טָאה םוקילבוּפ סָאד יװ ױזַא ,ןרָאװעג עטַאט ַא לזמ טימ ןיב ךיא זַא

 -סיוא רענייא יו עלַא ייז ןבָאה ,ןריגיריד וצ רעטסעקרָא ןיא ןײגנײרַא ןעזרעד

 ,טרידָאלּפַא םערַאװ ךימ ןוא !בוט-לזמ :ןעירשעג

 ,לַאטיפסָאה ןיא טרינָאפעלעט רעדיוו ךיא בָאה גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 סעיינ יד רעביא רימ טיג יז .ןטָארטעגּפַא טשינ ןץ'ינעשזד ןופ זיא ַאדירפ
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 ַא ערה-ןיע ןייק זיא דניק סָאד זַא ,*טיירלָאק ןענייז דניק ןטימ ינעשזד זַא

 ןײױױשרַאּפ

 לא
. 

 טלָאמעד ןבָאה ןעלקיטרַא:טעּפמיק ןוא ןכַאזרעדניק ןופ ןטפעשעג יד

 ןיא ןריובעג ןוז ַא) *ןָאס-װיטיינא ַא וצ תונתמ ןקיש וצ גהנמ ַא טריפעגנייא

 "פיונוצ ןופ ןענַאטשַאב זיא גנורעקלעפַאב רעד ןופ בור סָאד ,(עינרָאפילַאק

 -יובעג:קיטרָאד ַא ןטַאטש רענַאקירעמַא ערעדנַא ןופ םיבשות ענערָאפעג

 ןױש ןעמ טגעלפ לַאטיּפסָאה ןופ .סחוימ רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןוז רענער

 טקישעגניירַא דלַאב ןבָאה ןטפעשעג יד ןוא טרובעג ןדעי ןגעוו ןסיוו ןזָאל

 ןבָאה ןטפעשעג יד .ןעלקיטרַא עקיטיונ ערעדנַא ןוא גייצליּפש ,ךעלעדניוו

 ךיוא ייז ןבָאה תונתמ יד טימ לייוו טגיילרעד טשינרָאג ךיוא קסע םעד וצ

 ןיא ייז ייב ןעק'מ סָאװ תואיצמ עלַא ןגעוו ןרושָארב-עמַאלקער טקישעגוצ
 ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו .רעדניק ענעריובעג"יינ יד רַאפ ןפיוק ןטפעשעג יד

 גרַאב ַא טגיײלעגנָא ןעוועג רעמיצ ןיא ן'ינעשזד ייב ןיוש זיא לַאטיּפסָאה ןיא

 .ןעמוקעג ץינוצ קרַאטש רעייז זנוא ןענייז עכלעוו תונתמ ענעדיישרַאפ טימ

 ,ןפיוקנייא ןייג טפרַאדַאב דלַאב ךיא טלָאװ ןכַאז יד ןופ ךס ַא

 ןופ ןדייז ריא ךָאנ ןוז רעזנוא ןבעג ןעמָאנ ַא ןלָאז רימ זַא ,ליוו ינעשזד

 ךיא ביג ,ךיז ךָאנ ןעמענ ןיוש ןבָאה סעדייז עניימ יו ױזַא ,דצ ס'עמַאמ רעד

 בקעי .בקעי ןעוועג זיא ןעמָאנ ס'נדייז ריא .לודג דובכב גנַאלרַאפ ריא ךָאנ

 ,רעייז רימ טלעפעג --- םייח 'רב

 תירב רעד

 ץינעשזד ןעמענוצּפָא ליבָאמָאטיױא ןייז ןיא רימ טימ טרָאפ דלָאגנהעש =

 םעד ןכַאמ ןלָאז רימ זַא רָאפ זנוא טגָאלש רע .לַאטיּפסָאה ןופ דניק ןטימ

 .ןסיורד ןיא ןעגנערברַאפ ןענעק ןלעװ טטעג יד .ָאלַאגנָאב ןיא םיא ייב תירב

 ןלעטשסיוא רימ ןלעוװ ,ןעמולב ןוא רעמייב יד ןשיװצ ,ףיוה ןפיוא םיא ייב

 טעוו'ס ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןייז חמשמ ךיז טעוו'מ ןוא ךעלקנעב טימ ןשיט

 ףַאלּפ רעד רֶעייֵז טלעפעג זנוא .ןעמעלַא רַאפ ץַאלּפ גונעג ןַייז ךיוא

 יז ,טמיור יז .דניק םעד ןופ ןוא ן'ינעשזד ןופ ּפָא טשינ טערט .ַאדירפ

 ,זנוא וצ עמַאמ ַא יװ זיא יז ,טכָאק
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 .ץ'טג ךָאנ ךייא טעוו ןַאמ רעייא --- ריא טימ ךיז ךיא לציוו --- ַאדירפ --

 !זנוא וצ ןבילקעגניירַא ךיז ןוא טזָאלעגרעביא םיא טָאה ריא

 עקירעמַא ןיא --- סױרַא יז טצפיז -- ן'טג טשינ ךימ טעוו ןַאמ ןיימ ---

 טשינ יוו-ייס טָאה ןבעל ןיימ ...ָאי רעמָאט .טכייל ױזַא טשינ ךיז ןעמ טג

 .ןייוועג ַא טימ סיוא יז טכערב -- טרעוו ןייק

 -רעוו ַא רַאפ סָאד ןענייז סָאװ --- ןקיאורַאב יז ךיא וואורּפ --- ַאדירפ ---

 ?זיא סָאװ ,ךייא רַאפ טשינרָאג טסַאּפ'ס ? רעט

 רעבָא -- ינעשזד טגָאז -- ןדעררעביא סעפע ריד טימ ליוװ ַאדירפ ---

 ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןגָאז טשינ ךיוא יז ליוו רימ .טומ ןייק טשינ טָאה יז

 טשינ ךיז טפרַאד ריא -- ריא ייב ךיא שרָאפ ?ַאדירפ זיא סָאװ --

 ןעד ךייא ןענעק רימ .טניירפ ןטנעָאנ ַא רַאפ ךייא ןטכַארטַאב רימ .ןעמעש

 טגָאז ,ּפָא רעייז סע ןצעש רימ ? זנוא רַאפ טוט ריא סָאװ ץלַא רַאפ ןעקנַאדּפָא

 ? ךייא טקירד סָאװ

 .רעקרַאטש ךָאנ ךיז טנייוועצ ַאדירפ

 םעד ןגעו ןגָאז וצ ךייא ױזַא יו -- יז טצכולש --- טשינ סייוו ךיא ---

 ריא זַא ךייא ןופ ,הלילח ,טשינ גנַאלרַאפ'כ .ןצרַאה ןפיוא רימ טקירד סָאװ

 רעבָא ,ןָאטעג טשינ סע טלָאװ רענייק זַא סייוו'כ .רימ רַאפ ןָאט סע טזומ

 קיצרַאה-טיירב ױזַא ןייז טרָאפ ריא טעװ רשפא :קנַאדעג ַא ךימ טעשטומ סע

 ןטצעל ןזיב ןעוועג רַאבקנַאד ךייא טלָאװ'כ ? הבוט עסיורג יד ןָאט רימ ןוא

 .יז טעּפילכ --- ןבעל ןיימ ןופ גָאט

 טגָאז ןוא ןענייוו וצ ףיוא טרעה --- ריא ייב ךיז ךיא טעב --- ַאדירפ ---

 רימ ןלעװ ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס ביוא .ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןיוש זנוא

 ,טנידרַאפ סע טָאה ריא ,ךייא רַאפ ןָאט רעכיז סע

 ןרערט ךרוד סױרַא םיוק יז טדער -- ינעשזד ,ווָאקָאלבַאי רעטסימ ---

 טשינ םלוע-לשדונובר רעד טָאה ךימ .טָאג ןופ עטפָארטשעג ַא ןיב ךיא --

 טלָאװ ךיא .רעדניק ןייק ןבָאה טשינ ןעק ךיא .רעדניק ןייק טימ טשטנעבעג

 ךיא בָאה ןטַאט ןיימ ךָאנ ןעמָאנ ַא ןבָאה ןענעק וצ ןבעל ןיימ ןבעגעגקעװַא

 ךיא טלָאװ רשפא ,ןשטנעמ עקיצרַאה ,ענייפ עכלעזַא טנייז ריא :טכַארטעג

 ןיימ ןעמָאנ ס'עלענוז רעייא וצ ןלעטשוצ טלָאז ריא זַא ךייא ייב ט'לעוּפ'עג

 רעטוג ַא ןייז טעװ ,ןרָאי עגנַאל וצ ךייא ,עטַאט ןיימ ? ךיוא ןעמָאנ ס'נטַאט

 ריא טעװ ,ןָאט סע טנעק ריא ביוא ,ךייא רַאפ ןוא דניק רעייא רַאפ רעטעב

 | ,המשנ עיינ ַא ןזָאלבנײרַא רימ ןיא

 א
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 ןעמ .טרַאװרעד ןבָאה רימ יו טסעג רעמ ןעמוקעגנָא ןענייז תירב םוצ

 ןבָאה ס'צלָאהנהעש יד ןוא .ַאדירפ .גָאט ןצנַאג ַא ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג זיא

 ,טלעפעגסיוא טשינ ךיוא טָאה הקשמ ןייק .בוט-לכמ ןקַאבעגנָא ןוא טכָאקעגנָא

 וצ ןעמוקעג ןענייז ייז .ס'רענרָאװ יד ןעוועג ךיוא ןענייז טסעג יד ןשיוצ

 ךיז טָאה סנטסרעממַא .רעפָאש ןטימ ןוא ןיזומיל רעייז טימ תירב םוצ ןרָאפ

 : סקעמ ט'להק'עג

 רע טָאה -- ?לַאטיּפסָאה ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ןסעזעגּפָא זיא רעוו --

 ?ייװדָארב זיב "ַאקינָאמ-ַאטנַאס; ןופ *טקָאװעג, טָאה רעװ -- טסיורגעג ךיז

 !גרעבמָאר סקעמ ,ךיא ץלַא

 ידייס :קדנס -- ךַאברעיױא םעס :םידוביכ יד טלייטעגנייא ןבָאה רימ

 טלייטעג ךיז ןבָאה םידוביכ ערעדנַא יד טימ .רעטַאװק -- דלעפ ירעה ןוא

 ,טײלסדנַאל רענדָארג יד ןוא עּפורט רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד

 ךַאברעױא םעס טָאה "הכאלמ, רעד וצ ןעמונעג ךיז טָאה להומ רעד ןעוו

 סָאד םיא ןופ טּפַאכעגסיױא טָאה רעקַאנעמ סָאװ סנ ַא ,ן'שלח םייב ןטלַאהעג

 ...עלעשיק םעד ןיא דניק

 'רב הירַא:בקעי לארשיב ומש ארקיוק :ןעגנוזעגסיוא טָאה להומ רעד

 ןוא רימ .רעטָאפ ס'ַאדירפ ךָאנ --- הירַא ןוא ןדייז ס'ינעשזד ְךָאנ --- בקעי ."םייח

 ןיא ,עלעקנַאי :ןפורעג םיא ןבָאה החּפשמ-רעטַאעט רעד ןופ ערעדנַא יד

 ,"יקעשזד; ןופ ןוא *יקעשזד; ןרָאװעג עלעקנַאי ןופ זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד

 ,ןוז ןיימ --- ווָאקָאלבַאי קעשזד

 לא

 טשינ זיא ינעשזד .רעטַאעט ןיא ןָאזעס םעד טצעזעגרָאפ ןבָאה רימ

 יז ,םיריױטקָאד יד ןגָאז ,טעּפמיק ןופ שינעיײװכָאנ ַא זיא'ס :ןעמעלַא טימ

 "באשזד, םעד ןטלַאהנָא .ןגעװַאב ךיז רעקינייװ סָאװ ןוא ןגיל רעמ סָאװ ףרַאד

 ץעלעקנַאי ןעױרטנָא טשינ רימ ןליוו ,סנטשרע .טשינ יז ןעק רעטַאעט ןיא

 .תוחוכ עריא רַאפ רעמ טשינ סָאד זיא ,סנטייווצ ; טנעה עדמערפ ףיוא

 זיב דניק ןטימ סױרַא ץינעשזד ןפלעה ץלָאהנהעש סעסימ ןוא .ַאדירפ

 ,עלעשעלפ ַא ןופ טרענרעד טרעוװ דניק סָאד .רעטַאעט ןופ םייהַא םוק ךיא

 רימ טמוק'ס ,טסורב רעד ןופ ןענייװטנַא טזומעג םיא טָאה ינעשזד לייוו

 ןטיירגוצ ןוא טעב ןופ ןײגוצרעטנורַא טכַאנ רעד ךרוד לָאמ עכעלטע סיוא

 זַא ןפָאלשרַאפ ןוא דימ ױזַא ןיב'כ .ךלימ טימ עלעשעלפ סָאד דניק ןרַאפ
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 םעד ןופ לריט ןיא ּפָאק ןטימ ןכירקניירַא טשינ לָאז'כ ןטיה ךיז זומ ךיא

 ...ןטסַאק-זייא

 ...טשינרָאג טגירק ינעשזד ;בלַאה ךיא גירק "סעשזדייוו;

 לובמ ַא

 סעלעשזדנַא-סָאל ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךיז טָאה ץרעמ ביױהנָא םורַא

 ןוא ןסַאג יד .טכענ ןוא געט עצנַאג טעכוילּפעג ןוא ןסָאגעג טָאה'ס ,לובמ ַא

 ןיא ןטפעשעג יד ,ןרָאװעג טציילפרַאפ ןעגייז טָאטש ןופ ןלייט עקירעדינ יד

 דלעפ ןוא ךַאברעיױא .טנַאה רעד טימ יװ ןרָאװעג ןעמונעגּפָא ןענייז רעטַאעט

 דלעפ ןוא ידייס .חסּפ רַאפ ךָאנ ןָאזעס םעד ןקידנערַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה

 טניול ןסיורד ןיא לובמ םעד טימ .ןטנווָא-ןרע ערעייז טּפַאכעגנײרַא ךָאנ ןבָאה

 טול רימ טמוק סָאװ "טיפענעב/ ןיימ ןגעוו וליפַא ןטכַארט וצ טשינרָאג רימ

 ,ךַאמּפָא רעזנוא

 ןױש טלָאוװכ .ןיוש ךיז טקידנע ןָאזעס רעד סָאװ ןדירפוצ ןיב ךיא

 ,ןטרָאד ןיוש זיא החּפשמ עצנַאג ס'ינעשזד ,קרָאיײוינ ןיא קירוצ ןייז טלָאװעג

 סָאװ ץלַא עקַאט טוט ַאדירפ ,ךיז-וצ ןעמוק וצ ריא רַאפ רעגנירג ןייז טעוו

 ןבעל סָאד יװ ביל םיא טָאה יז ,ץעלעקנַאי רַאפ טרפב ,זנוא רַאפ ןעק יז

 ריא וליפַא ?רעיש רעד זיא לפיוו רעבָא --- םיא ןופ ּפָא טשינ טערט ןוא

 -מוא זיא ליפוצ סָאװ .,דלודעג ןייז ןריולרַאפ ןיוש טָאה ןַאמ רעקיטומטוג

 ?קרָאי-וינ ןייק ךיז ןעמ טגָאלשרעד ױזַא יו :עגַארפ יד זיא .טנוזעג

 -לָאטיּפש ןרַאפ ,רָאטקָאד-טעּפמיק םעד טלָאצַאב בָאה ךיא יו םעדכָאנ

 עניימ טימ ,טלעג-הריד שדוח ַא ,ןבה'ןוידּפ ַא ,תואצוה:תירב יד ,רעמיצ

 ייוצ ףיוא גונעג ןבָאה טשינ רעכיז ךיא לע ,וצרעד ?סעשזדייווע עבלַאה

 ךָאד ןענעק רימ .דניק ןטימ זנוא רַאפ טנעמטרַאּפמָאק ַא טימ ןטעליב:ןַאב

 ןָאגַאװ םענײמעגלַא ןַא ןיא ןכָאװ עכעלטע ןופ עלע'פוע ןַא טימ ןרָאפ טשינ

 עלע'יפוע ןַא רעדיוו ןעמ טריפ ױזַא יו ,ןגיל רדסכ זומ ינעשזד ןעוו טרפב --

 ךלימ חוכמ זיא סָאװ ןוא ?ןַאב ַא טימ געט סקעז עצנַאג ןכָאװ ףניפ-ריפ ןופ

 ? ןָאגַאװ-ןַארָאטסער ןופ ךלימ סָאד ןצונ טשינ ךָאד לעוו'כ ?עזייר רעד ףיוא

 -ַאעט ןליּפש קירוצ ןביױהנָא ןגעוו .טרעסעברַאפ ךיז טָאה רעטעוװ רעד

 .ןעמעלַא ךָאנ זיא -- ןסירעגרעביא לָאמנייא .ןייז טשינ דייר ןייק ןעק רעט

 1 סָאװ טימ ןוא ? ױזַא יו רעבָא ,ןירַא געוו ןיא ןביילק ןעמענ ךיז ןעמ ףרַאד
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 טימ ןרָאפעג דניק ןטימ ינעשזד ,ריא טלָאװ .רשפא --- וװָאקָאלבַאי --

 "גהעש רָאפ רימ טגָאלש --- ? *סגנירּפס-ַאטעירַאמ/, ןיא ךָאוװ-ףוס ַא ףיוא זנוא

 -סָאל רעטניה טרָאזער ַא זיא'ס .ןרָאפ רימָאל ,טוג זיא רעטעוו רעד .ץלָאה

 -עטָאלב טימ ,ןלַארענימ ענעדיישרַאפ ןופ ןלַאװק עסייה טימ ,סעלעשזדנַא

 ןיהַא ןרָאפ ןדיא ? ןקיטייוו עריא וצ ץינעשזד ןפלעה סע טעװ רשפא ,רעדעב

 -דָארג ערעייא ; ןייז ךיוא ןטרָאד ןלעוו ן'כַאברעיױא טימ ידייס ,עשטַאד ףיוא

 -טע ןעגנערברַאפ ןוא ןעמַאזוצ ןרָאפ רימָאל ,טמוק ,ןיהַא ךיוא ןעמוק רענ

 ,ןרָאפקעװַא רעייא רַאפ געט עכעל

 טמענ ױזַא יו םעלבָארּפ ַא רעבָא זיא'ס .םיכסמ ןענייז ךיא ןוא ינעשזד

 ןיא ןשיק ַא ףיוא טעבעגסיוא ןפָאלשעג רע זיא טציא זיב ? ן'עלעקנַאי ןעמ

 ןפיוק וצ טניולעג טשינ ןיוש ךיז טָאה'ס .דָאמָאק ַא ןופ דָאלּפוש ןטסלטימ .ַא

 ןיא קידנעייז ןיוש ןפיוק וצ סָאד ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .עלעטעב ַא םיא רַאפ

 ?*סגנירּפס-ַאטעירַאמ/ ןייק לייוורעד םיא ןעמ טמענ עשז-ױזַא יוװ .קרָאיײוינ

 "עג א ןענופעג ץלָאהנהעש סעסימ טָאה לביטש-םעדיוב ןפיוא ךיז ייב

 טימ ןגיוצעגרעביא ןוא טעבעגמורַא סע טָאה יז ,עלעברעק ןעיורטש ןטכָאלפ

 ךיז ןוא ךלמ"ב ַא יו םעד ןיא ןגעלעג זיא עלעקנַאי ןוא ןיטַאס ןעיולב

 ...ףַארג ַא יװ זנוא טימ ןרָאפעג

 -וצ ךיז טָאה ןענַאטשעגנייא ןענייז רימ ואוו לעטָאה ןשידיא םעד ןיא

 ןבָאה עכלעוו רעייג-רעטאעט ןופ בור סָאד -- םלוע רעסיורג ַא ןבילקעגפיונ

 ,טנעקעג טוג זנוא

 רעבָא רַאפרעד ,ןפלָאהעג טשינ ן'ינעשזד עקַאט ןבָאה רעדעב-עטָאלב יד

 ,ןפלָאהעג ליפ רעייז זנוא ןטרָאד טרישזנַארַא בָאה ךיא סָאװ טרעצנָאק רעד טָאה

 עדַארטסקע רעד ףיוא ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעצנַאג רעד ךרוד

 ןגעלעג עלעקנַאי ךיז זיא ,ָאנַאיּפ רעד ףיוא טרינַאּפמָאקַא ךימ טָאה ינעשזד ןוא

 רע יװ ,ןָאט וצ ספיּפ ַא טגַאװעג טשינ טָאה ןוא עלעברעק ןעיורטש ןייז ןיא

 ףיוא ןענידרַאפ טימ ןעמונרַאפ ןענייז עמַאמ-עטַאט זַא ןענַאטשרַאפ טלָאװ

 .קרָאיײינ ןייק תואצוה

 -סױרַא טשרע זיא'ס :הרושב עטוג ַא ןָא רימ טגָאז דרַאהנייר רָאטקָאד

 ףיוא ,"קלימ דזײרעשטסַאּפ, : טסייה סָאװ טקודָארּפ-ךלימ רעיינ ַא ןעמוקעג

 .טייצ עגנַאל ַא שירפ ןטלַאה ךלימ רעשעלפ יד ךיז ןענעק טרָא ןטלַאק ַא
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 "רעד רימ .ךלימ-רעשעלפ ףלעווצ ןופ ןטסַאק ןצנַאג ַא ךיילג לעטשַאב ךיא

 רע ןוא דניק ןטימ םעלבָארּפ רעזנוא ןגעוו *רעטסַאמ-ןָאשייטס, םעד ןרעלק

 "ןָאגַאװ ןופ ןטסַאק"-זייא םעד ןיא ךלימ רעשעלפ יד ןלעטשוצניירַא טביולרעד

 ,ןַארָאטסער

 זנוא ןַאב רעד וצ ןעמוקעג ןענייז טניירפ עביל ןופ םלוע רעסיורג ַא

 -גַא:סָאל ןיא עלַא טעמכ לייורעד ןביילברַאפ עפורט רעד ןופ ,ןטיײלגַאב

 ןענעגעזעג רימ .ץעלעקנַאי ןופ ןסײרקעװַא טשינ ךיז ןעק ַאדירפ .סעלעשזד

 ,ּפָא-ןרָאפ ןוא ךיז

 "נַא ןפיוא סנייא ךעלטעב ייווצ ,רעלָאמש ַא זיא טנעמטרַאּפמָאק רעזנוא

 רעק ַא ךיז ואוו רעמ ָאטשינ זיא'ס ןוא ןלוטש ייווצ ,ןײסַאב-שַאו ַא ,ןרעד

 ךיא לעטש ןלוטש עדייב ףיוא .ןגײלקעװַא ךיילג ךיז זומ ינעשזד ,ןָאט וצ

 טימ ןייא ךיז ייטשרַאפ ךיא .ץעלעקנַאי טימ עלעברעק ןעיורטש סָאד קעווא

 "ןָאגַאװ ןופ רענלעק יד טימ ןוא ןָאגַאװ רעזנוא ןופ רענידַאב-רעגענ םעד

 ךעלעשעלפ טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ ןלעטשוצ רימ ןלָאז ייז זַא ןַארָאטסער

 ַא וצ ייז ךיא גָאז עלעשעלפ רעדעי רַאפ ,דניק ןרַאפ ךלימ עטמערַאװעגנָא

 ןטימ ןיא וליפַא ,עדנקעס רעד וצ ךעלעשעלפ יד ןעגנערב ייז ,רעדָאװק

 זנוא טימ ליפעגטימ ןופ יו ,רעדָאװק םעד בילוצ ױזַא טשינ -- טכַאנ רעד

 ,גונעגרעביא ןבעגעגנָא זנוא ןעמ טָאה געוו ןפיוא זייּפש ,דניק ןטימ ןוא

 טיירג ןענייז עלַא .ןַארָאטסער ןופ ןיירַא זנוא ןעמ טגנערב עקירעביא סָאד

 ,ןפלעה וצ זנוא

 ךיז זיא רע .,ןײסַאב-שַאװ ןיא ץעלעקנַאי ךיא דָאב גָאט ַא לָאמ ייווצ

 זיא ץיה יד ,רדסכ םיא ךיא דָאב "טרעזעד, ןכרוד געוו ןצנַאג םעד .היחמ
 ....ןגָארטוצרעביא טשינ

 ןייק טימ ךיא ךַאמ טכַאנ עצנַאג ַא ,לטעב ןטשרעביוא ןפיוא גיל ךיא

 ךיא ןוא דניק סָאד טנייוו רעמָאט ,ינעשזד סעּפע ליוו רעמָאט ,וצ טשינ גיוא

 ךיא יצרַאפ ןזיוה יד ןופ קיסַאּפ ןיימ : ןַאלּפ ַא ףיוא לַאפ ךיא .ןרעה טשינ לעוו

 ץינעשזד וצ רעטנורַא ךיא זָאל קיסַאּפ ןופ טייז עגנַאל יד ,טנַאה-לטימ ןפיוא

 ,קיסַאּפ םעד יצ ןקרַאטש ַא ןבעג יז לָאז ךימ יז ףרַאד רעמָאט : ןיירַא לטעב ןיא

 ךיז ןגָאזנָא ןסעגרַאפ רעבָא בָאה'כ .ףָאלש ןופ ןעלסיירטפיוא ךימ סָאד טעוו

 יירד ןטשרע םעד ייב לייוו ,ףָאלש ןיא ןעיירד טשינ ךיז לָאז ךיא זַא ןיילַא
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 ןיא רימ ייב ןגעלעג קיסַאּפ-ןזיוה ןיימ דלַאב זיא ,ןבעגעג ךיז בָאה ךיא סָאװ

 ...לטעב

 -ּפָא ןיוש זנוא ןבָאה קרָאי-וינ ןיא לַאזקָאװ-?לַארטנעס-דנערג, ןפיוא

 ,החּפשמ ריא טימ רעטסעווש ןיימ ןוא החּפשמ-ןַאמשיילפ עצנַאג יד : טרַאװעג

 ! םולשב ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ,סיורג זיא החמש יד

= 

 ןטלַאהעגנָא טָאה סעלעשזדנַא-סָאל ןיא ןָאזעס-רעטַאעט רעד : לכהיךס ןיא

 ,ןסעיּפ-קיסיירד-ןוא-יירד טליּפשעג ןבָאה רימ ,ןכָאװ קיצנַאװצ-ןוא-טכַא עצנַאג

 27"1926 ןָאזעס םעד ןופ טרָאּפשעגּפָא בָאה ךיא סָאװ *תורישע, עקיצנייא סָאד

 ,עלעקנַאי -- ןוז ןיימ : זיא

 דנַאב רעטשרע ףוס





 דנַאב ןטייווצ ןופ טלַאהניא

 1960 ,ײצילַאֿפ-םייהעג עשיליױּפ
 עויוו עשיליוּפ עיינ ַא
 ענדָארג ןייק רָאֿפ'כ
 1928 ,רעטַאעט שידיא
 ײֿפַאש-רָאֿפ,} ַא ןיא ײבַאשזד, ַא
 ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןיא גניטימ ַא
 ךַאברעיוא סירָאב ,ַאנירעלעב ,רואינש
 רעטַאעט-ןָאסניקּפָאה ,ןירג רַאקסַא
 ןָאקיסקעל-רעטַאעט רעשידיא
 טיורטעד ,רעטַאעט יײסי'לּפיּפ ,, ס'נַאמטיל
 עימעדיּפע-ולפ יד
 שילַאק ַאטרעב םַאדַאמ
 ךטייר דוד ,יקסמוש ףלָאװ
 ! ךַאל ,אַאיַאּפ ,ךַאל
 רעטַאעט-קיריל
 ןריּפַאּפ-רעגריב רענַאקירעמַא עניימ
 ןָאזשיפ ַאשימ
 1930 ;זירַאּפ
 עּפורט-צעיענַאּפמָאק יד
 ֿפעק יד ןביוה סיצַאנ יד : ןילרעב
 1930 ,עשרַאװ
 עשרַאװ ןיא צַאז גיוודול
 ןרָאילָארטסַאג ערעדנַא
 ןײארַאֿפ-ןטסיטרַא רעוװעשרַאװ
 13 עקצַאמָאלט
 1930 ,ענדָארג
 החּפשמ עטגייווצרַאפ ןיימ ןוא עמַאמ ןיימ
 טלייצרעד לוולעוו רעדורב ןיימ
 ךרַאזַא קחצי
 ענדָארג ןיא יקסוועשַאמָאט סירָאב
 הבצמ-תמקה יד
 ...עינעמור ,עינעמור ךַא
 עּפורט ןייז טימ רעלגיז צירָאמ
 ַאלַאג
 רעטַאעט-ןטרָאג רעד
 ןילרעב ןיא לקניפ ןועמִש טימ
 ָאגַאקיש ,רעטַאעט-ליעדנָאל
 ןָאזנַאטַאנ סוילושזד
 ַאשַאטַאנ עצרַאוװש יד
 ! ךילּפ ַא טימ גרובנעדלָאג לעומעס
 ןַאמרעג יסול ןוא ַאשימ
 קנַאב-ייסע-וי,, יד
 ןָאינוי רעד ןיא ןעמַאזקע ןיימ
 ! טנערב'ס
 קינלוקס השנמ
 'יתח א טרעוו לצעג,,
 לעזיימ ַאלעב
 צַאיַאּפ-ָאידַאר רעד
 ! "ןסָאריּפַאּפ טפיוק ,עיטיּפוק ,
 א .ט.ִׁש .ם. עיצנַאטס-ָאידַאר
 ןַאמרופ ןַאמרָאנ
 ןטיײקכעלנעזרעּפ-ָאידַאר עשידיא
 ינדרי יכדרמ
 ןעמַארגָארּפ-ַאיזַאר עניימ
 ײצַאיַאֿפ רעד ,, עסעיפ יד

 רָאילָארטסַאג ַא רעוו ךיא
 ביורטנייוו ןוא ןיקלער
 ייסעקריוס-ליװעדָאוװ ס'עוָאל,,
 רעטַאעט-רעווקס-ילניקעמ
 ןײטשדלָאג ,יקסַאל ,רעטכעש
 לעזיימ ַאלעב טימ הנותח ןיימ
 "גנַאזעג ןופ גינעק רעד,
 טָאירַאסערּפמיא-רעטַאעט עשידיא
 גרעבנערע יסָאג ןוא סקַאמ רָאטקָאד
 ןעמַאמ רעד ןופ סורג ַא
 { ןסָאריּפַאֿפ,, ןוא דרע ,למיה
 רעיוא ןַא טימ הרצ ַא
 רָאמיטלאב
 עיצַארעּפָא יד
 עיפלעדַאליפ ,רעטַאעט-טירטס-טַאנלָאװ
 | ןייטשלעדע רָאדיזיא
 רעטַאעט-וינעווע-דנָאקעס ןיימ
 סנָאיני-רעטַאעט ןציירז קיטכיר
 גנילירט ַאיליא
 טקופ ָאעל
 רעשיוא השמ
 רעשיוא עלעדיירפ
 ײרעשַאוו-שיד רעד,
 רעטעלק סקַאמ
 ןַאהַאק רַאזַאל ןוא עּפמַאל סירָאמ ,הנשוש זוָאר
 רעטַאעט-לַאנָאשענ ןיימ
 ! ײצרַאה ןיימ ּפָא רימ טיג,
 דייס-טסיא רעד ףיוא ןטערַאבַאק עשידיא
 + חוצמ-רב ס'עלעמעס
 רעביירש-ןסעיּפ ןוא גרוטַאמַארד עשידיא
 ...סעמַאמ ערעייז ןוא רעליּפשיוש-רעדניק
 עניב רעשידיא רעד ףיוא ןטוּפיליל
 רעדַאנַאק ןוא רענַאקירעמַא יד רעביא רוט ַא

 םיבושי
 'יעדנַאב עשיליוּפ ,, יד
 עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב
 ןײארַאֿפ-ןטסיטרַא רעד
 טעריײא-סָאנעוב ןיא רענדָארג טימ
 ןַאמטיירטש ַאנעלעה ןוא ףלָאדַא
 ווָאלָאקָאס דינָאעל ןוא ַאנינינ
 רָאסישזער ,טכיל ךוד
 לָארג טלרַאשט ןוא ןײטשדלָאג ינעשזד
 רעטַאעט-י'וינעווע-דנַאקעס , ןיא קירוצ
 קינלוקס השנמ
 י"ס'רעקעב םעד עלעדלָאג,
 (טייהוו ןיא ןעמ) יןסייוו ןיא רענעמ ,
 וינעווע רעד ףיוא סרעטַאעט ייווצ עניימ
 קישזָאב לוייר ןוא סקַאמ
 ַאדנעיַאז דנומדע ןוא ןיסערק םירמ
 '"םולב עסייוו ןיימ,,
 יקסנישמור ףסוי
 ! "ךַאל ןוא בעל ,
 ! רָאברַאה לרױֿפ ,, : 1941 ,רעבמעצעד רעט7
 יייקנ,, ביילב ךיא
 סרעטַאעט עניימ ןבעגפיוא זומ'כ



 צניוװָארּפ רעד ףיוא טייצ-המחלמ
 '"סנעײלַא לקירטַאעט שידיא ,,
 רעױּפַאק ךיז טלעטש רָאה יד : עּפָאוייא ןברוח
 י"ענדָארג ןופ טניירפ ,,
 ייזנַאברַאֿפ רענדָארג,,
 ײרעיָאגַאקיש ,רימ,;
 ָאגַאקיש ,רעטַאעט-קרַאּפ-סַאלגָאד
 ַאנַאיליל יליל ןוא ךלָאגביל ןָאעל
 עינָאֿפמיס רעד ןיא טליּפש עלעקנַאי ןיימ
 שזדעלַאק ןיא טרידוטש ַאטינַא
 רעדניק עשירָאיטקַא ןופ תחנ
 1947 ,םירוּפ ,ייאקירעמַא,, ףיש רעד ףיוא
 עילַאטיא ,ךיירטסע ,דנַאלשטיײז ,ךיירקנַארפ
 ןרעגַאל-יייּפ-יד,, ןיא הטילֿפה-תיראש רעד טימ
 קינָאלבַאי ַארָאד עצינעמילּפ ןיימ
 (טעב) 'ב הילע
 -תיראש רעד ןופ טסיטרַא-סקלָאפ : לטיט ןיימ

 הטילּפה
 ןרעגַאל יד ןיא ןײארַאֿפ-ןטסיטרַא ןַא
 ײסודָאזקע ,, ףיש יד
 עלעטָאמ ןוא ןועמש ,ַארָאד
 קרָאי-וינ ןייק קירוצ
 -ןוָאיטקַא רעד ןופ טנעדיזערּפ טלייוורעד רעוו'כ

 ןָאינוי
 ײענדָארג ןוֿפ טניירפ,, ןופ טנעדיזערּפ
 עקירעמַא ןופ יײדנַאברַאפ רענדָארג ,, ןופ טנעדיזערּפ

 עדַאנַאק ןוא
 "סַאיַאה , ,ייטניַָאשזד ,, רעד
 ײליּפַא שיאושזד דעטיינוי,,
 י"סערגנָאק רעשידיא רעדַאנַאק
 לָאערטנַאמ ,טַאכָאש יעפ ןוא יאול
 ַאבוק ,ַאנַאװַאה ןיא
 ךילַאק בקעי ןוא ןָאקיּפ ילאמ
 טלעוװ-רעטַאעט רעד ןיא םירבח עטנעָאנ עניימ
 םוטעמוא טײלסדנַאל ןוא טניירפ עטנעָאנ עניימ
 ןוא ןטסיטרַא עשידיא,, ןוֿפ טנעדיזערּפ רעוו'כ

 ייטניירפ
 ייבולק-ןרָאיטקַא, ןשידיא םעד ןוֿפ
 -לקיוטַאעט ,, רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע

 "סנעײלַא
 ייאשידק הרבח,, ןופ רעציזרָאפ רעד
 קַאלוק דוד ,טנעדיזערפ
 ןעהָאק ילרַאשט, רַאטערקעס-וויטוקעזקע
 ןָאינוי-ןרָאיטקַא יד ןוא ןיקסוג ןבואר
 יייָאב רושטיינ, ךיל סָאד
 רַאלָאד טנזיוט 5
 בוַארש ןעלעה טימ הנותח ס'יקעשזד ןיימ
 רעטַאעט-קילבָאּפ
 ַאקסעלַאכימ לכימ ןוא ןועדעבעל ןרהא
 '"ןוגינ רעטפושיכרַאפ ,, רעד
 סנעליוו וָאשזד ןוא יקצענַאשלָא ַאטינַא
 יילארשי ןיא םעס לקנָא,

 עדנוקעס םולש
 רערעל על'הרֿפש ןוא רעלטיוו ןויצ-ןב
 גרעבנעזָאר לכימ
 לארשי ןייק עזייר-ילפ עטשרע ןיימ
 ייהמיבה , יד ןוא לקניפ
 עּפורט-הטילּפה-תיראש יד
 ןָאיני-ןרָאיטקַא רעד ןופ רעײטשרָאֿפ רעוו'כ
 רעטַאעט-ײסנעײלַא-לענָאשיײיקוידע
 קַאז לטפעש ןוא הנשוש זוָאר ,ןיבור םחנמ
 עניב-סקלָאֿפ יד
 רוטנעגַא-רעטַאעט ןײטשקיד-װָאקַאלבַאי
 -ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןוא טייצטכער קעשזד

 בולק
 רעקיטירק-רעטַאעט עשידיא
 גניר-רעטעברַא םעד רַאֿפ ייטנעשזדעּפ ,
 קעטָאלמ ףסוי
 יירפא עלערימ , -- ןיטסרעג ַאטרעב
 ''היבוט , -- רעגרעב וװַאטסוג
 ײרעטַאעט-לַאנָאשעג ,
 ,ןַאמסָארג גניווריוא ,ןָאסבָאקיישזד גניווריוא

 רעלדַא סוילושזד
 עקירעמַא-ןײטַאל ןוא-םורד רעביא רעדיוו
 : גניליווצ רעייז ,סקול ןעיליל ,ןייטשרוב עק'חסּפ

 עלעסיז ןוא עלעטָאמ
 לעזיימ ַאלעב יורפ ןיימ
 ךעלקינייא ערעזנוא
 ייףיא ןוא ןוז ןיימ,, : ײרעטַאעט-ןָאסרעדנַא
 צרַאוװש סירָאמ
 רעטַאעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד
 טעטימָאק רעד
 יײדנַאברַאפ רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ-שידיא,
 קעשטנָאב לאומש ,לַאגיס סיאול

 ייגניר-רעטעברוַא

 רעניבעג ןימינב ,ןינַאכ םוחנ
 ן קידלוש זיא רעוו : לַאפכרוד רעד
 טייצטכער רָאמיס ,ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערפ רעד
 עקיועמַא-ןיײטַאל ןוא-םורד רעדיוו
 ןרעב ַאנימ ןוא סונָאב ןעב
 דואווילָאה ןיא רעטַאעט שידיא ןליּפש רימ
 ףָארטסָא רַאקסָא
 לארשי-תנידמ ןיא ןלָאוטסַאג עניימ
 ייקרעט ,לובמַאטסיא
 ןיא ךיוא ,זירַאּפ ןיא "ָאּפערטנַא, רעטַאעט ןיא

 | עיגלעב
 קרַאמנעד ןוא ןדעווש ,עיגעוורָאנ ,דנַאלניפ ןיא
 ןליוּפ ןיא רוט-טרעצנַאק רעזנוא
 טעטש ערעדנַא ןוא שזדָאל ,קָאטסילַאיב
 אץיוושיוא
 אבענערג רעשיסור-סייוו-שיליוּפ רעד ףיוא קירוצ
 1960 ןיא ענדָארג טָאטש-ןריובעג ןיימ
 ...ןיסַאבלעק וצ געוו ןפיוא
 לכה-ךס רעטצעל רעד

 : וצ ןדנעוו ךיז דנַאב ןטייווצ םעד ןגעוו עיצַאמרַָאֿפניא רַאֿפ

 .ןָאיני-ןָאיטקַא עשידיא ,, טעטימָאק-ךוב-װַאקָאלבַאי
 קרָאי-וינ ,ןטעהנַאמ ןיא ,סַאג עט7 טסיא 1
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